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La saviesa
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N
o sé per què però
tinc la tendència a
imaginar els savis
sota l’aparença
d’homes conserva-

dors. No es tracta d’un conser-
vadorisme espontani, sinó més
aviat d’una necessitat d’ordre
davant del caos, una necessitat
de mantenir a ratlla la secreta
pulsió rebel, subterrània i in-
confessable. Els savis tenen un
no sé què de prudència desca-
rada, de seny arrauxat, de pa-
ciència ingovernable. Fan l’e-
fecte d’estar constantment de
tornada de tot, però alhora
mantenen la capacitat de sor-
prendre’s, perquè encara no
han renunciat a aprendre. Són
paradoxals. Suposo que és així
perquè en ells es congrega la
intel·ligència però al mateix
temps l’estupidesa. El savi reu-
neix els encerts però també la
suma i la cadena d’errors i
garrotades viscudes. És més, el
savi sap del cert que les seves
proeses només tenen sentit
quan neixen de voler esmenar
un error, que només es pot
posar seny quan abans no se
n’ha tingut, que l’ordre sem-
pre ve després del caos. Al
contrari de l’intel·ligent, el
brillant i l’enginyós, el savi no
neix sent-ho, perquè la saviesa
mai no és una condició de
partida sinó el resultat de l’ex-
periència.

Autobiografía, de l’escriptor
anglès Gilbert Keith Chester-
ton (Londres, 1874 - Beaconsfi-
eld, 1936), és un llibre que posa
el lector davant d’un home sa-
vi. El protagonista pot estar
orgullós d’haver participat en
la construcció d’ell mateix. És
per això que, tot i la diferència
de gèneres, aquesta obra pot
llegir-se com una d’aquelles
grans novel·les de formació a
l’estil de La muntanya màgica, de
Thomas Mann, o L’illa del tresor,

de Robert Louis Stevenson.
L’autobiografia de Chesterton
explora precisament el creixe-
ment personal i el descriu com
un camí de redreçament, de
correcció constant.

CAIGUDES I ASCENSOS
Lluny de cantar totes les gestes
conquerides, Autobiografía no
és un repàs exhaustiu de la vi-
da de Chesterton, sinó una se-
lecció dels moments de caigu-
da i ascens que permeten ex-
plicar l’evolució d’un perso-
natge. Per aquest motiu, des-
prés de mostrar la lucidesa de
la seva infància, l’escriptor
dedica llargs capítols a narrar
la seva joventut desvagada i

dispersa, en la qual es defineix
com un imbècil i un llunàtic.

Créixer vol dir adonar-se que
per molt que es lluiti contra el
món, el món hi continuarà
sent, que cal pactar-hi i que per
tant l’esmena a la totalitat està
fora de lloc. Tant és així que el
jove Chesterton, escèptic i de-
cebut, acabarà convertint-se de
gran en un enemic dels escèp-
tics, pessimistes i decadents.
L’inici del seu ascens vital cap
a començaments del segle XX
coincideix amb la seva entrada
a la premsa, en la qual desta-
carà com a brillant polemista.
Van ser famoses, per exemple,
les seves discussions a través
dels diaris amb George Ber-

nard Shaw sobre qualsevol te-
ma imaginable: la Primera
Guerra Mundial, el sufragi
universal, la moda femenina i
el teatre, entre molts d’altres.
Però potser els seus articles
més sonats eren aquells en què
defensava a capa i espasa la fe
catòlica. De fet, la seva evolució
espiritual suscita, com a mí-
nim, perplexitat: als 12 anys es
considera una mica pagà, als
18, un agnòstic complet i, des-
prés d’ensorrar-se en el que ell
considera un “suïcidi espiritu-
al”, escriu Ortodoxia (Alta Fulla,
2000) l’any 1908 per tornar a
exaltar els valors del cristia-
nisme. Tretze anys més tard, el
1922, abandona definitiva-
ment l’anglicanisme per con-
vertir-se al catolicisme. En
aquest sentit, la seva trajectò-
ria religiosa és diametralment
oposada a la de la societat
moderna britànica. Precisa-
ment quan l’anglicanisme
perdia gas a favor dels agnòs-
tics, Chesterton agafava la di-
recció contrària i criticava els
anglicans des del catolicisme.

Aquestes sortides reaccionà-
ries van provocar que alguns
l’acusessin de rural i victorià,
però tenien raó els que el con-
sideraven instal·lat perma-
nentment en la paradoxa, ja
que una de les seves actituds
habituals era obstinar-se a ser
rebel des de les més estrictes
convencions: “Me siento orgullo-
so de estar sujeto a dogmas anti-
cuados y esclavizado por credos
muertos, porqué sé muy bien que los
credos heréticos son los que mueren
y sólo los dogmas razonables viven
lo suficiente para que se les llame
anticuados”.

Chesterton és un polemista
de veritat. Més que suscitar la
irritació, cadascuna de les seves
pàgines sorprèn, fa pensar. Per
això els seus articles periodís-
tics encara són un monument
avui dia i componen, precisa-

ment, la part de la seva obra
que ell tenia en més estima. Tot
i ser un gran creador de ficció
amb personatges inoblidables
com el Pare Brown, Chesterton
no es considerava un gran es-
criptor de novel·les. En canvi,
deia: “Siempre fui y seguramente
siempre seré un periodista”. Potser
era així perquè escoltava amb
atenció tots els consells dels
gats vells de Fleet Street i des-
prés feia tot el contrari.

UNA OBRA DE CENT VOLUMS
Sempre inspirat per un sentit
de l’humor brillant, era consi-
derat per Jorge Luis Borges
com una de les figures més
simpàtiques de la literatura. La
seva obra ocupa uns cent vo-
lums, entre els quals desta-
quen L’home que fou dijous (Edi-
cions 62, 1993), El Napoleón de
Notting Hill (Pre-Textos, 2002) i
la saga de novel·les sobre el
Pare Brown. Les pàgines d’Aut-
obiografía, excel·lentment tra-
duïdes per Olivia de Miguel,
també ofereixen reflexions afi-
nades sobre la composició li-
terària d’algunes d’aquestes
obres. Ara bé, la raó fonamen-
tal per llegir Autobiografía és
que cadascuna de les seves
frases destil·la saviesa. Cada
sentència de l’escriptor és un
aforisme que explora l’home
fins al fons: “El ser humano pa-
rece capaz de grandes virtudes, pe-
ro no tanto de pequeñas virtudes; es
capaz de desafiar la tortura, pero
no de controlar sus propios estalli-
dos de mal humor”.

Chesterton és savi perquè
sap mirar el món i la seva
època. Poeta, pintor, drama-
turg, director de diari, novel-
lista, crític literari, assagista,
Chesterton és d’aquella classe
d’escriptors que aglutinen art i
pensament en qualsevol dels
gèneres que trien. A la seva
autobiografia demostra que, al
contrari que la intel·ligència i
l’enginy, la saviesa només pot
donar profit a qui la posseeix:
“Siento no poder cumplir con mi
deber de hombre verdaderamente
moderno y culpar a los demás por
haberme hecho como soy. No tengo
muy claro cómo soy, pero estoy se-
guro de que soy responsable en
gran medida del resultado final”.

Viure en parella
N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Edgar Illas,
El gel de bany sobre l’esponja.

Columna. Barcelona, 2003.

L’
amor ha estat i és
un tema inesgota-
ble per a la litera-
tura. D’amor n’hi
ha de molts tipus:

romàntic, platònic, místic, fra-
ternal... El gel de bany sobre l’es-
ponja és, com s’endevina del
mateix títol, una aproximació
al tema de l’amor i a la vida en
parella, una de les seves mani-
festacions més característiques
(i també més problemàtiques),
des del punt de vista de la
quotidianitat.

Els protagonistes d’El gel de
bany sobre l’esponja, la primera
novel·la d’Edgar Illas (Olot,
1975), són en Quim i la Mireia,
dos joves que es coneixen quan
són estudiants a la universitat i

que anys després decideixen
viure junts. Existeix la regla
universal que els extrems, els
oposats, s’atreuen. I en Quim i
la Mireia són com la nit i el dia.
En Quim està carregat de ma-
nies, està ple de dubtes i inde-
cisions i no s’atreveix a llan-
çar-se a una relació si no és que
l’altra li empeny, el posa entre
l’espasa i la paret. Per contra, la
Mireia és una dona directa, de-
cidida, valenta i plena de ten-
dresa. La confrontació i la dis-
puta quotidiana estan servides.

ESFORÇ D’ADAPTACIÓ
Edgar Illas reflexiona, des de la
vida diària, sobre el fet de viure
en parella: l’esforç d’adaptar-se
a l’altre, de comprendre’l, de

cedir quan sigui necessari; el
pensament de tenir fills, d’as-
sumir les responsabilitats i els
grans canvis que comporten la
paternitat i la maternitat; l’al-
ternativa de l’adopció si els fills
no vénen de manera natural; la
necessitat d’acceptar l’entorn
familiar de la parella...

Les relacions conjugals no
són com bolets que es produei-
xin de manera aïllada, sinó que
es donen en un context social i
familiar concret. I per abordar
aquest tema, Illas es val d’en
Jordi, el tiet d’en Quim, que als
48 anys continua patint esqui-
zofrènia, una malaltia que li va
aparèixer als 21 anys.

El gel de bany sobre l’esponja es-
tà estructurat i escrit d’una

manera amena i dinàmica. El
llibre és força curt (150 pàgines)
i està dividit en una cinquan-
tena de petits capítols que por-
ten el títol d’algun fet quotidià:
La Mireia coneix el tiet; Els fills;
Dormir junts; Amb bicicleta pel
carril bici; La telenovel·la; Menstru-
ació; Abans de marxar de casa;
L’ansietat de la Mireia; Sense em-
baràs; Nens famolencs...

FINALISTA PRIMERA COLUMNA
Illas, llicenciat en teoria de la
literatura per la UAB i que ac-
tualment estudia el doctorat al
departament de Romàniques
de la universitat nord-america-
na de Duke, Durham (Carolina
del Nord), fa un bon debut lite-
rari amb aquesta novel·la, que

ha estat finalista del premi Pri-
mera Columna 2003. El gel de
bany sobre l’esponja no és una
gran novel·la sobre l’amor ni
tampoc un manual psicològic
d’autoajuda –ens ve a la me-
mòria el llibre Viure en parella
del doctor Joan Corbella–. És
una obra amena, que es llegeix
ràpidament i amb curiositat.
Aborda la vida en parella des de
l’experiència de dos joves, les
seves il·lusions i problemes, la
seva vida quotidiana (la decisió
de viure junts, de casar-se, les
discussions i punts de vista
oposats, la freqüència de les re-
lacions sexuals, l’ús de mètodes
anticonceptius, el desig/risc
d’embaràs...). El gel de bany sobre
l’esponja parla d’amor i de vides
en comú, i ho fa amb humor i
una bona dosi d’optimisme, un
to que s’agraeix en aquests
temps de crisi i replantejament
de la institució matrimonial
pels alts índexs de ruptures i
divorcis, i que deixa un bon
gust de boca.


