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A
mb el títol De la mís-
tica a les barricades, lli-
bre al qual fou con-
cedit el darrer premi
Carles Rahola d’as-

saig, s’ofereix al lector un es-
tudi sòlid i ple de suggeri-
ments sobre l’espiritisme que
acompleix un doble objectiu.
D’una banda, presentar una
introducció històrica i contex-
tualitzada dins el marc euro-
peu de l’espiritisme català del
segle XIX. De l’altra, constatar
els vincles, fins ara ben poc es-
tudiats, que relliguen espiri-
tisme i anarquisme. El seu au-
tor, Gerard Horta, poeta i col-
laborador habitual del suple-
ment Cultura de l’AVUI, ha
conduït el projecte des de la
seva doble condició d’historia-
dor i antropòleg. En aquest
sentit, la perspectiva historio-
gràfica s’entrellaça amb una
mirada antropològica que
analitza –i confronta– el que
pensem, el que diem i el que
fem. Aquesta és precisament la

intenció concreta d’aquest as-
saig i no, com especifica explí-
citament el seu autor, deter-
minar la realitat i versemblan-
ça de les creences ressenyades
en el llibre.

En la primera part de l’obra,
Gerard Horta retrocedeix fins
al segle XII per presentar el
llarg fil que enllaça l’espiritis-
me del vuit-cents amb el mis-
ticisme medieval. L’autor ini-
cia el seu recorregut amb la
descripció dels models contra-
posats que encarnen Avicenna,
per qui el coneixement té al-
hora un abast físic i metafísic,
i Averrois, que deslliga raó i fe
i actualitza una concepció
aristotèlica del món que defi-
neix rígidament la realitat
com un conjunt de comparti-
ments independents entre si.
En el segle XIII, assenyala Hor-
ta, es construeix la visió que ha
dominat Occident fins als nos-
tres dies: per una banda, la
definició d’una ciència separa-
da de la transcendència; de
l’altra, la segregació del sagrat
en una casta privilegiada que
n’esdevé l’única dipositària.
Tot seguit, l’autor ressegueix
els corrents heterodoxos que
precedeixen l’ocultisme del
XIX i constata la confrontació
entre la seva percepció de l’ex-
periència interior –d’acord
amb una vivència autònoma
del transcendent– i un ordre
social fonamentat en l’apropi-

ació del sagrat i que veu en l’i-
gualitarisme i l’utopisme dels
heterodoxos un projecte que
cal reprimir, si cal fins a la
mort.

IMPORTÀNCIA SIMBÒLICA
A continuació, després d’apro-
fundir en els conceptes d’eso-
terisme, hermetisme i ocultis-
me i aclarir el significat de so-
cietats secretes, sectes i cultes,
Gerard Horta precisa, de la mà
del filòsof Hegel i sostenint-se
en el físic Heisenberg, la im-
portància simbòlica de l’espiri-
tisme. Es tracta de saber enten-
dre el pensament com un reflex
de la realitat que alhora cons-
titueix una part important d’a-
questa mateixa realitat. En cer-
ta manera, doncs, de reprendre
Avicenna i superar Averrois.
Establert aquest principi, Horta
encamina el lector al nucli del
seu discurs. D’entrada, exami-
na l’articulació teòrica del mo-
viment espiritista català del se-
gle XIX a partir de la seva divisa
per excel·lència: “Per la fe i la
ciència cap a Déu”. D’aquesta
manera, explica Horta, prenent
la fe i la raó com a motors de la
transformació de la realitat i la
comunitat, el moviment espiri-
tista acull l’empirisme com a
mètode de coneixement i rei-
vindica la fe cristiana enfront el
catolicisme oficial.

Més endavant, Horta carac-
teritza el moviment espiritista

català a través de la descripció
de realitzacions concretes
com ara la celebració a Barce-
lona l’any 1888 del Primer
Congrés Espiritista Internaci-
onal (amb reivindicacions tan
modernes com la igualtat en-
tre gèneres o l’ensenyament
laic) o de les activitats dels pi-
oners, entre els quals destaca
la significativa presència de
dones com ara la gracienca
Amalia Domingo Soler i l’a-
narcosindicalista Teresa Cla-
ramunt.

Finalment, Gerard Horta
ressenya el vessant popular

del moviment i subratlla el
lliurepensament catalanista,
republicà i federalista com el
substrat cultural i social d’un
seguit de moviments aparent-
ment diversos que abasten, a
banda de l’espiritisme, des de
la maçoneria i el vegetaria-
nisme fins a l’homeopatia i el
nudisme. Uns moviments, en
definitiva, en què van confluir
un conjunt d’elements ben
antics transmesos a través de
la cultura de les classes subal-
ternes i que Gerard Horta en
aquest llibre ha sabut resse-
guir amb exacta precisió.

Els plaers quotidians, una aposta segura
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Q
uan Philippe De-
lerm (Auvers-sur-
Oise, 1950) va pu-
blicar l’any 1997 El
primer glop de cerve-
sa i altres plaers mi-

núsculs es va convertir a França
en un inesperat èxit de crítica
i vendes. En favor del llibre hi
jugava, sobretot, l’originalitat
de descriure en 34 textos
breus (de l’extensió d’una co-
lumna d’opinió en qualsevol
diari) plaers quotidians com
ara assaborir un bon cafè,
olorar una poma madura i
sortir de bon matí de casa per
comprar un croissant acabat
de fer. Una part de la crítica va
explicar l’èxit del llibre de
Delerm per la crisi de la gran-
deur a França, que forçava a
fugir dels grans conceptes, de
les històries pomposes i re-

buscades, i refugiar-se, valo-
rar, redescobrir, les coses més
insignificants, senzilles, que
acaben produint els grans
plaers de la vida.

El nou llibre que Delerm
acaba de publicar, La migdiada
assassinada, és, de fet, una se-
gona part d’El primer glop de
cervesa. Philippe Delerm, que
va estudiar lletres a Nanterre i
és professor a Normàndia d’a-
lumnes d’entre 11 i 16 anys,
s’ha consolidat com un bon
escriptor de la quotidianitat:
sap escriure sobre un fet apa-
rentment insignificant, adjec-
tivar-lo a la perfecció i dotar-lo
de sensacions: plaer, nostàl-
gia, alegria... Els textos de De-
lerm són molt sensuals, sensi-
bles. Es llegeixen i se senten
en primera persona. Des d’a-
quest punt de vista, res a re-
treure. Ara bé, des d’un punt
de vista estilístic, La migdiada
assassinada és només una se-
gona part, que opta pel conti-
nuisme, però que no trenca ni
innova en res respecte a El

primer glop de cervesa. Delerm
ha trobat una fórmula d’èxit i
no l’abandona. De fet, des
d’aquest punt de vista, l’es-
criptor francès s’ha mostrat
sempre molt conservador per-
què en els seus altres llibres,
Que bé i Diumenge va ploure tot el
dia, no se separava de la fór-
mula que l’ha fet famós i li ha
donat un reconeixement de la
crítica. L’escriptor juga en
terreny segur. La seva escrip-
tura segueix sent de qualitat
però ja no sorprèn tant. I el
seu impacte ja no és tan fort.

LLIBERTAT DE LECTURA
Seguint el mateix esquema
d’ El primer glop de cervesa, La
migdiada assassinada està for-
mat per 36 textos força curts
que també descriuen petits
plaers de la vida quotidiana. El
fet que no sigui una novel·la,
amb una història lineal, dóna
al lector una llibertat de lec-
tura absoluta, el qual pot co-
mençar el llibre per on vulgui.
Només cal mirar l’índex i in-

teressar-se pel títol amb què
encapçala algun dels plaers
sentits. O bé obrir el llibre a
l’atzar i deixar-se portar. Hi ha
textos francament aconse-
guits. El llibre està ple de si-
tuacions normals que acaben
revelant-se, però, com els pe-
tits plaers que donen sentit a
l’existència: fer la migdiada,
passejar i contemplar una
flor, berenar fruita dolça, anar
a la perruqueria, telefonar a
una oficina per parlar amb
algú, anar a una festa on toca
una orquestra, veure jugar
uns nens...

Hi ha quatre textos que re-
comanem especialment: Frui-
tació dolça, Arribar al cor de la
carxofa, Voyeur de Peònia i Aquest
vespre trec les escombraries. El
plaer està descrit en essència
pura. Ara bé, una crítica que
caldria fer a Philippe Delerm
és que, atès que La migdiada
assassinada és una recopilació
de textos, pot caure, i de fet
cau, en una certa irregularitat.
Dels 36 textos, n’hi ha que es-

tan molt bé i n’hi ha que pro-
voquen un cert avorriment,
un cert desapassionament.

DELERM NO EVOLUCIONA
Emparat per l’èxit d’ El primer
glop de cervesa, Philippe Delerm
ha elaborat un llibre que con-
tinua un camí ja traçat, però
que no s’atreveix a experi-
mentar, evolucionar o canviar
literàriament. Això mateix ja
li va passar amb Diumenge va
ploure tot el dia, en el qual, tot
i apostar formalment per un
altre gènere –la novel·la– va
continuar fent una descripció
dels plaers que el seu prota-
gonista, el vell alsacià Arnold
Spitzweg, experimentava vi-
vint a la ciutat de París. No es
pot negar que Delerm és un
bon escriptor, un magnífic es-
criptor, dels fets quotidians.
Però igual com passa amb els
plaers, que si s’hi insisteix
molt poden acabar per desin-
teressar o avorrir, mantenir-se
perpètuament en aquesta lí-
nia literària, sense canvis ni
evolucions, pot acabar provo-
cant en els lectors un cert
desinterès.


