
nes pàgines en blanc que
semblen una amenaça as-
sociada a un somni. Unes

morts relacionades amb un poema.
Una nena que passeja a la vora d’un
llac, i que hi veu un home vestit de
blanc. Teòfil al desert, convertit en
un anacoreta. Una sessió d’espiritis-
me que acabarà molt malament...

Aquests són, grosso modo, alguns
dels pretextos dels contes de l’últim
llibre de Josep M. Argemí. Llegint-
lo, un té una mica la sensació d’en-
dinsar-se en un món enyorós de Poe
i de Kipling, de Hawthorne, de Lo-
vecraft, o, fins i tot, del món més fa-
miliar de Perucho. L’autor barcelo-
ní ens convida a viatjar a Polònia o a
Londres, però, sobretot, ens fa des-
plaçar a terrenys més propis del
somni que no pas de la realitat de la
vigília... La de fantàstica és una de-
nominació que hi encaixa, però no
del tot, perquè certes argúcies nar-
ratives que entronquen més aviat
amb l’ús de la imaginació no s’allu-
nyen mai totalment del que en po-
dríem dir la realitat de la ment dels
personatges (“El doctor va pensar
en els morts vivents, aquells éssers
condemnats a l’eternitat per alguna
maledicció... ¿Quina era la maledic-
ció que pesava sobre Walser?”).

Entre els personatges, sens dubte
n’hi ha un que mereix un esment: el
del fugitiu. Argemí l’elabora en més
d’un conte d’aquest seu nou llibre, des de
l’inicial, en què hi ha una pregunta que se’ns
imposa (o dues, de fet, com en el referèndum
per la independència): ¿Fins on arriben els lí-
mits de l’amistat? ¿Què podem arribar a fer
per un amic, si ens ho demana?

U
El poder de la ment
CONTES JORDI LLAVINA

Pel que fa a l’atmosfera, algunes històries
ens poden dur al cap formes i usos morals
d’un altre segle, del XX o, encara més, del
XIX. I així, per exemple, una certa ètica de
l’amor associada als duels d’honor, com el
que protagonitza el cèlebre Casanova i un

gris director de l’Òpera de Varsò-
via que és, en definitiva, un farsant
(el pobre fill d’un pagès que es de-
dica a fer formatges). No, les histò-
ries d’amor no acaben mai bé. Pot-
ser el conte més fascinant és el del
rellotger que s’enamora, i que, en
un moment determinat, resol fa-
bricar un autòmat per a la dona
que estima... Una realitat paral·lela
que no serà ben rebuda, tot al con-
trari (“Meyrink es preguntava si els
seus mateixos braços, cada cop
més febles, s’havien encomanat fi-
nalment de la saba obscura
d’aquells rellotges, que eren l’ob-
jecte de totes les seves atencions”).
    Són històries en què els protago-
nistes sovint també escriuen. Con-
tes que saben rabejar-se en el mis-
teri: com és ara el de la nena que un
dia s’aboca a un pou (“Va mirar les
mans de la monja, travessades per
tot de venes blaves, que feien anar
incansablement les agulles”). En
un altre conte, apareix Sherlock
Holmes. Surt en una història que
comença, enigmàticament, amb la
mort d’un poeta. D’aquest, me
n’agrada la consideració que fa al
començament: és poeta perquè es
veu que és pobre...
    Formalment, hi ha un tret, en els
contes d’aquest autor, que sobre-
surt poderosament: el gust per l’in-
cís, pel parèntesi, que de vegades

resulta excessiu i que, sovint, fins embosca
massa el relat. De tant en tant, algun dels seus
contes ens formula la pregunta filosòfica:
¿som aquí o ens estem somiant? El poder de
la ment, tan llaminer, ens fa tot de males ju-
gades. ❋

LA PRIMAVERA
AL DESERT
Josep M. Argemí
Editorial:
Males Herbes
Barcelona, 2013
Pàgines: 165
Preu: 12 euros
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FILOSOFIA XAVIER SERRAHIMA

No hi ha
camins per
a la fe, la fe
és el camí
Angle publica un assaig breu
en què l’autor de ‘Guerra i
pau’ reflexiona sobre
l’espiritualitat de l’home

avant d’un llibre amb aquest títol,
el primer en què pensem és en Les
confessions de Jean-Jacques Ros-

seau, on el filòsof francès despullà la seva
vida com mai no s’havia fet abans: “Vull
mostrar als meus semblants un home en
tota la veritat de la natura; i aquest home
sóc jo.” Tanmateix, no pot ser més diferent:
més que no pas narrar-nos la seva biogra-
fia, Tolstoi hi reflecteix les inquietuds de la
seva ànima, la recerca constant d’un sentit a
la vida.

Un sentit amb una base espiritual o reli-
giosa que la sostingui i la justifiqui, que
l’autor no troba “en la fe cristiana ortodo-
xa” que li van ensenyar “des de la infantesa i
durant tota l’adolescència i la joventut”,
atès que constata que la creença no implica,
ineludiblement, una pràctica; un compor-

D tament que diferenciï diàfanament els cre-
ients dels que no ho són: “Guardeu-vos dels
falsos profetes, que vénen a vosaltres dis-
fressats d’ovella, però per dintre són llops
rapaços. Pels seus fruits els coneixereu”,
(Mt 7,15-16).

I quan, tot seguint les passes de Sòcrates,
de Schopenhauer, de Salomó i de Buda,
deixa de creure –“el lloc on es pensava que
tenia la fe ja feia temps que era un lloc
buit”; “la llum del coneixement i de la vida
ha desfet l’edifici artificial”– sent que són
els fonaments sencers de l’existència els que
trontollen sota els seus peus, que res no el
sosté: “La meva vida és una broma pesada i
estúpida que algú m’ha fet.”

A partir d’aquest moment, cabdal en la
seva biografia i en la seva obra posterior
–En què consisteix la meva fe? (1884), Resur- Lev Tolsto
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ls quasi dos mil anys d’història de Bar-
celona es poden explicar a través de
l’empremta cristiana de la ciutat. Això

és el que han fet Jaume Castro i Meritxell Té-
llez, tots dos membres de la Comunitat de
Sant’Egidio, amb el llibre Pelegrins al cor de
Barcelona. Un itinerari cultural i espiritual per
Ciutat Vella, que ressegueix el patrimoni
d’una ciutat que fins a mitjan segle XIX es va
anar transformant dintre de la muralla me-
dieval del segle XV.

El llibre ressegueix les rutes de les esglésies,
dels monestirs i dels hospitals de la ciutat i
ens explica els seus orígens i la seva situació
en les diferents etapes històriques, des del
principi del cristianisme fins ara. Barcelona,
que té patrimoni de l’època visigòtica però és
coneguda sobretot per l’edat mitjana, pel ro-
mànic i el gòtic, però també pel barroc, té ra-
cons increïbles molts dels quals el gran pú-
blic no els coneix. “En cada època retrobem
un rostre diferent, una ciutat amarada d’es-
piritualitat i cultura, sedimentades al llarg
dels segles i que són una herència per a tots
els seus ciutadans i per a aquells que la visi-
ten”, diu Jaume Castro, que recorda, per ex-
emple, que “en pocs llocs del món s’han alçat
en un espai tan reduït i simultàniament, du-
rant el s. XIV, esglésies tan significatives com
les quatre basíliques gòtiques de Barcelona:
la catedral, Santa Maria del Pi, Santa Maria
del Mar i la basílica dels Sants Màrtirs Just i
Pastor”, reflex de l’esplendor de l’època.

Pelegrins al cor de Barcelona. Un itinerari
cultural i espiritual per Ciutat Vella no és un
llibre religiós, que ningú s’ho pensi. És un lli-
bre d’història, una espècie de guia il·lustrada

E

L’empremta cristiana
que explica Barcelona

HISTÒRIA MIREIA ROURERA

(amb excel·lents fotografies de Pere Vivas)
per entendre la ciutat i per què és com és. És
un llibre que serveix per saber per què es van
construir les esglésies en cada lloc i qui les va
inspirar i, de passada, recorda els sants més
nostrats i que van influir més no només en la
ciutat de l’època sinó en les llegendes i tradi-
cions actuals.

És un llibre que explica com es va configu-
rar la ciutat i com “el paisatge urbà es va anar
ordenant al voltant de les basíliques marti-
rials i les necròpolis cristianes que creixien al
voltant de la ciutat”, ja muralles enfora. Se’ns
parla d’esglésies i monuments que ara ja han
desaparegut però que en el seu moment van
ser de vital importància, com l’església de
Sant Cugat o el convent de Sant Francesc.

Entre les novetats que aporta aquest llibre
és que aprofundeix en alguns períodes histò-
rics poc coneguts de la ciutat, com és l’època i
els monuments del cristianisme primitiu.
Castro i Téllez hi fan especial referència, com
també a la basílica dels Sants Màrtirs Just i
Pastor, que conserva restes d’un temple dels
segles I i II i d’una basílica visigòtica del segle
VI. Just i Pastor, que des del 2005 està confia-
da a la Comunitat de Sant’Egidio – coneguda
pel seu dinar de Nadal amb els pobres i per
promoure el diàleg interreligiós–, i la cate-
dral (on en el segle IV s’hi va aixecar la prime-
ra basílica de la ciutat dedicada a la Santa
Creu) són els dos llocs de Barcelona on “hi
hauria hagut un culte cristià ininterromput
des del segle IV”. ❋

PELEGRINS AL COR
DE BARCELONA
Jaume Castro
i Meritxell Téllez
Fotos: Pere Vivas
Editorial: Viena
Barcelona, 2013
Pàgines: 188
Preu:27 euros

Una gàrgola de
Santa Maria del
Mar, una de les
quatre basíliques
gòtiques de
Barcelona QUIM PUIG

recció (1899)–, el seu objectiu serà assajar
de trobar una raó que capgiri una tal insen-
satesa, que atorgui sentit al que sembla que
no en té ni en pot tenir. O el que és el ma-
teix, a cercar una resposta a la que és, alho-
ra, la pregunta de les preguntes i la “més

simple de totes […] «¿Què en serà del que
faig avui i del que faré demà? ¿Què en serà
de la meva vida?»”.

Un pelegrinatge espiritual que l’acostarà
més i més al poble rus i que li permetrà, fi-
nalment, determinar que “la irracionalitat
de la fe continuava essent la mateixa, però
[…] era l’única que oferia a la humanitat
respostes sobre les qüestions de la vida i,
consegüentment, la possibilitat de viure”.

Deixaré, no cal dir-ho, que siguin els lec-
tors els que frueixin del plaer irreemplaça-
ble d’acompanyar un dels més grans mes-
tres de la literatura de tots els temps en el
seu apassionant quest del sentit de l’exis-
tència. Al capdavall, com descobrí Homer,
ja fa més de dos mil anys, i reblà Kavafis, un
dels seus llunyaníssims descendents, sovint
el camí importa més que no pas la meta. ❋

Perfil
Lev Tolstoi (1828-1910) és un dels gran
novel·listes russos clàssics, amb obres tan
importants com Guerra i pau i Anna
Karènina. És un dels màxims exponents
del realisme per la descripció que fa de la
Rússia del seu temps. La resistència
pacífica forma part del seu ideari filosòfic.

CONFESSIÓ
Lev Tolstoi
Traducció:
Miquel Cabal
Editorial: Angle
Barcelona, 2013
Pàgines: 144
Preu: 11,80 euros
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