
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?
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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. ❋
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Un món oníric, i
amb regust del segle
XX o fins i tot XIX, és

present en alguns
contes de Josep M.

Argemí, com en
aquest quadre de
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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

1 0 . 0 1 . 2 0 1 4

12




