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1
any

Increment de l’exportació
El nombre d’empreses
catalanes que
venen més enllà de l’Estat
assoleix xifres mai vistes i
arriba a 46.000.

10
anys

Gais denuncien agressions
El col·lectiu d’homosexuals i
transsexuals asseguren que hi
ha hagut un increment d’atacs
cap a ells de joves amb
estètica skin.

20
anys

Aniversari de la Cartoixa
El Patronat de la Cartoixa de
Scala Dei, al Priorat, celebra
els seus 800 anys amb una
sèrie d’actes que s’allargaran
durant un any.
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Petites dosis

L

a història, les matemàtiques o la filosofia han tingut sempre la mala
fama de ser matèries feixugues, complicades, enrevessades, en definitiva,
poc simpàtiques, vaja... Però com tot,
depèn de com i qui t’ho explica et farà
descobrir les bondats d’una disciplina
que d’entrada potser no t’engrescava
gens. A aquesta descoberta sovint hi
ajuda un mitjà com la ràdio que fa possible acostar a l’oient aquelles qüestions que semblen molt allunyades. I en
aquest sentit, si es tracta de filosofia i
de revisar i recuperar valors per a la
nostra vida de cada dia hi ha un llibre
d’Antoine Compagnon sobre Montaigne titulat Quaranta nits amb Montaigne,
de Blackie Books, que trobo que és
ideal. Va néixer d’una col·laboració radiofònica del seu autor en una emisso-

Una realitat que ara més
que mai ens disposa a
dubtar de tot i tothom
ra francesa. A més, és un llibre del moralista francès que té l’encert d’estar en
línia amb la filosofia que pregonava el
mateix Montaigne ja que es pot simultaniejar amb qualsevol altra lectura que
us vingui de gust perquè és per llegir-lo
en petites píndoles. Tot i que els seus
capítols no tenen aspiracions de contenir pastilles de saviesa aplicables a la vida moderna, jo me n’he pres una cada
nit abans d’anar a dormir i m’ajuda a
trobar resposta a algunes preguntes
actuals. El pensador francès ja defensava “una lectura versàtil, papallonejant,
distreta; una lectura de caprici i de caça
furtiva, que salta sense mètode d’un llibre a l’altre, que pren allò que li interessa allà on ho troba, sense preocupar-se
gaire de les obres de les quals extreia
fragments per guarnir el seu llibre”.
Amb aquesta voluntat depredadora,
amb l’avidesa per buscar i trobar coneixement en qualsevol llibre que us caigui
a les mans, trobo molt interessants les
reflexions que feia l’escèptic francès i
que en molts casos són ben vigents, fàcilment aplicables en la nostra vida
quotidiana. Una realitat que ara més
que mai ens disposa a dubtar de tot i
tothom, premissa bàsica de l’escepticisme que ja pregonava Montaigne i
que es pot administrar en petites dosis.

Ombres d’estiu

En la immensitat de la neu
—————————————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
Fa uns dies vaig llegir aquesta reflexió del narrador de La
muntanya màgica: “Mentre
nosaltres narrem, el temps
no s’atura. No s’atura el nostre, el que dediquem a aquesta història, ni tampoc el
temps plusquamperfet de
Hans Castorp i dels seus
companys de destí allà dalt a
la neu,” No se m’atura el
temps, però, mentre continuo en aquest agost, el de la
narració fa que hagi llegit
que ha arribat un nou agost
al món de dalt amb un clima novament estrany: “Era
l’hivern? Els sentits no podien evitar aquesta impressió i la gent es queixava que
li ‘estafessin l’estiu’, quan
era un mateix el que se l’havia estafat malbaratant el
temps en tots els aspectes.”
Al món de baix, no direm
que l’hivern s’ha fet present

a l’agost, però potser sí la
tardor per sentir-nos estafats tan equivocadament
com la gent del món de dalt:
malbaratem el temps. En fi,
el temps passa veloç a “la
muntanya màgica” i ja torno a
ser-hi en un hivern en
què Castorp ha comprat
uns esquís per transitar en
la neu i lliurar-se a una solitud reflexiva en què, si resta immòbil per no sentir-se,
percep “un silenci total i absolut [...],
que no existia enlloc
més”. Un dia, però, encara
va més enllà quan, pressentint una tempesta de neu,
no recula, sinó que,
com un temerari o un artista,

assumeix el repte i rep una
bellesa que el supera, exalta
i atemoreix. En aquest passatge immens de la novel·la
hi ha el sublim reflectit en
el paisatge pictòric romàntic: la na-

nir-ne la revelació. I una visió que sembla acordada a
una de les lliçons d’història
de Benjamin, segons el qual
no hi ha empremta de la civilització que no ho sigui a
la vegada de la
barbàrie: en
unes colum-
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turalesa abismal que fa
que el subjecte se senti empetitit i finit i a la vegada
transcendit i projectat a
l’infinit. També una experiència de l’etern retorn de
tot no gaire lluny d’on, a
Sils Maria, Nietzsche va te-

nes hi veu una comunitat
cortesa i assenyada (l’alegria per la ventura i l’educació de la humanitat) darrere la qual hi ha la porta d’un
temple on té lloc un àpat
sanguinari que l’horroritza.
Ho somia tot, fins la mateixa tempesta de neu? Tot ho
somiem?

