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Mario Bunge, Emergencia y
convergencia. Novedad

cualitativa y unidad del
conocimiento. Traducció de
Rafael González del Solar.
Gedisa. Barcelona, 2004.

E l darrer llibre del filòsof
argentí Mario Bunge,
professor a la McGill

University de Mont-real, ex-
plora les relacions que s’esta-
bleixen entre emergència i
convergència. Entre altres
qüestions examina com van
emergir les molècules, la vida,
la ment i les normes socials. I
també per què van convergir
disciplines diferents per con-
formar la biofísica, la neuroci-
ència cognitiva i la socioeco-
nomia. L’emergència de nous
objectes, amb propietats qua-
litativament diferents de les
dels seus components o pre-
cursors, és analitzada per
Bunge a partir de casos con-
crets que faciliten la seva
comprensió al lector no espe-
cialitzat. L’autor argentí valora
la validesa dels enfocaments
sistèmics (que contemplen a la
vegada l’arbre i el bosc, explica
gràficament Bunge) per sobre
de l’individualisme i del col-
lectivisme. Finalment, reflexi-
ona sobre la complementarie-
tat entre la proliferació de
disciplines per abastar la di-
versitat del món i la seva im-
prescindible integració per
corregir els excessos de l’espe-
cialització i evitar el reduccio-
nisme que ignora la unitat
bàsica del món.

Peter Stalker, Emigrar no és cap
ganga. Mites i realitats.

Traducció de Cesc Mas.
Intermón Oxfam.

Barcelona, 2004.

P eter Stalker, assessor de
diversos organismes de
les Nacions Unides, revisa

els mites i realitats de la im-
migració. L’obra ofereix una
valoració que abasta una pers-
pectiva mundial i inclou no tan
sols la immigració des del Ter-
cer Món cap a Occident, sinó
també la que es produeix de
Bolívia a l’Argentina, de Mali a
Costa d’Ivori i d’Indonèsia a
l’Aràbia Saudita. Entre altres
qüestions, Stalker descriu les
raons de l’emigració i com els
immigrants tendeixen a seguir
rutes ben establertes a l’hora
d’escollir el seu destí. L’autor
també examina els beneficis
econòmics de la immigració i
sosté que els immigrants creen
sovint més feines de les que
prenen, que és probable que
paguin més impostos que no
recursos públics consumeixen i
que, lluny de minar els països
de recepció, la seva arribada els
enriqueix i enforteix. L’últim
capítol examina la immigració
en el context d’una mundialit-
zació que “està fent el món
com més va més desigual” i en
el qual els immigrants “s’han
convertit en els para-xocs de
l’economia mundial”.

RUTH MARIGOT

Narcís Comadira ha escrit un llibre de viatges, lluny de les guies turístiques, en què retrata Itàlia

Narcís Comadira al
país de la felicitat
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Narcís Comadira, Camins d’Itàlia.
Ara Llibres. Barcelona, 2005.

H
i ha una manera infal·lible de
mesurar la qualitat d’un llibre
de viatges. Sentir, en llegir-lo,
la fal·lera d’anar tot seguit als
llocs que ens descriu. Camins

d’Itàlia, de Narcís Comadira, inocularà sens
dubte a més d’un la urgència d’encarregar
un bitllet d’avió (avui tan econòmic!) per
plantar-se en un tres i no res al cor de Ro-
ma, o al bell mig de Gènova, o entremig
dels turons de la Toscana. Es dóna aquí un
altre factor que encomana la dèria viatge-
ra: l’autor parla de les seves estades en una
primera persona molt natural, sense fer
impostacions pedants, i el lector es pot
identificar fàcilment amb els seus petits
avatars, tant quan en una tarda al cafè
Sant Eustachio de Roma tasta un cafè glo-

riós com quan, rodolant per la seca Sicília
sud-oriental, ensopega albergos i trattories
infectes.

L’obra no pretén (ni de bon tros) resultar
una guía, ni abastar el conjunt del terri-
tori. L’autor ha anat sumant vinyetes de
diferents comarques i ciutats, bastint-les a
l’atzar del seu anar i venir per aquestes
terres. De fet, originàriament cada peça ha
estar pensada i publicada com a article de
diari, però el cert és que (separades aquí
per blocs temàtics: Sota els Alps, A les dues
bandes dels Apenins, Cap al Sud...) queden en
general cohesionades, i donen una idea
bigarrada i global del país i de la seva gent.

Afortunadament Comadira no és un
turista estàndard. S’interessa per les pe-
dres tant com per les menges, i fa tant ca-
bal de les pintures venerables com del

formigueig humà a les piazzes i porxades.
Les seves cròniques ens afermen en la ver-
semblança d’aquell mite que, de Goethe a
cert cine hollywoodenc, no ha parat de
propalar-se: Itàlia com a àmbit propici de
la felicitat. Prou que ho deia Pla: “Si pogués
satisfer un desig, m’agradaria tornar a te-
nir vint anys, i no haver fet encara el viatge
a Itàlia”. Aquest és fet i fet el tarannà que
batega en aquest llibre: la recerca del goig
estètic, de la comunió amb els paisatges,
de la degustació encuriosida de les especi-
alitats gastronòmiques de cada llogarret. I
certament, Itàlia lliura aquí a mans plenes
el seu repertori de tresors. Sense anar més
lluny, l’autor és atacat del síndrome de
Stendhal en indrets molt precisos i variats:
a Arezzo, per exemple, davant el cicle de
frescos de Piero della Francesca; i a l’inte-
rior del panteó de Roma, on té una sensa-
ció puríssima d’espai; i entremig de les
ruïnes gregues de Selinunte, durant una
posta de sol, en què de passada experi-
menta la vanitat de les empreses huma-
nes; i davant els mosaics bizantins de Ra-

venna, que als seus 59 anys el tornen a
emocionar amb la mateixa intensitat que
quan els va descobrir als 19. En canvi, Sant
Pere de Roma, la grandària del seu interi-
or, l’afeixuga; i la cèlebre vall de i tempi
d’Agrigento només li mereix dues línies
d’esment apressat. Queda clar, doncs, que
ens les havem amb un dilettante de gustos
molt independents, que prefereix l’aspre
quattrocento que les realitzacions en teoria
més perfectes del cinquecento; que entre els
artistes barrocs, estima més Borromini que
Bernini; que de les ciutats que visita se sent
sempre més a gust amb les que conserven
un regust a pagès (Bolonya, Urbino, Mar-
sala); i que de tot el bé de déu de places
romanes, la que al capdavall plau més al
seu esperit no és la de Navona o la d’Es-
panya sinó la més desconeguda de Sant

Ignazio. A més a més, es coneix d’un tros
lluny que el cronista té una sòlida for-
mació en arquitectura. Monestirs (la Sa-
cra di San Michele), basíliques (Superga,
Loreto), temples (el Malatestà), duomos,
esglésies i palazzos, hi són descrits amb
tots els ets i uts dels seus diferents estils
i materials.

El lector, però, no ha de témer cap ex-
hibicionisme merament erudit. Comadi-
ra manté sempre un to directe i planer,
que afavoreix les complicitats. El com-
prenem perfectament quan es dol de la
murga d’haver de sol·licitar hora i dia per
veure els Piero a Arezzo i les col·leccions
de la vil·la Borghese. El compadim frater-
nalment quan el veiem aguantant dues
hores de xerrameca social amb el matri-
moni que li ha llogat una casa a la costa.
I l’envegem sanament quan el trobem al
port de Nàpols, cruspint-se uns popets
saltats amb tomàquet i olives negres, i
quan l’ensopeguem al barri de l’Ortigia, a
Siracusa, despatxant uns formidables
bistecs de tonyina ai ferri.

LITERATURA DE LA MILLOR ESCOLA
Camins d’Itàlia, per dir-ho breument, és
una mostra de literatura de viatges de la
millor escola, la de l’escriptor que observa
llocs i gent pel seu compte i risc, i en dóna
raó de la manera més amena possible.
Comadira sap trobar la seva gràcia tant en
el paisatge ondulat i suau de les Langhe
piamonteses com en els turons calcinats
pel sol de la meridional Ragusa. I tothora
es deixa portar pels seus interessos i fílies.
Un cop a les Langhe, no s’oblida de visitar
el poble natal de Pavese, San Stefano Bel-

bo. A Bolonya fa memòria de Morandi, a
Torí de Nietzsche, i a Ravenna de Dant. I
a Sicília torna a llegir Il Gattopardo per
copsar-ne l’esperit d’una manera més au-
tèntica. L’escriptor, però, que reapareix
més en aquestes notes de viatge, és Leo-
pardi. Comadira pelegrina a Recanati
amb la idea de desencallar la seva tra-
ducció de I Canti (aleshores en curs
d’el·laboració). I quan ronda per Nàpols té
la pensada d’acostar-se a Fuorigrotta, per
visitar la tomba del poeta. Al capdavall,
Leopardi –geperut per fora, genial per
dins– simbolitza per a Comadira l’essèn-
cia mateixa de les seves pròpies experi-
ències per terres italianes: el fet que, dar-
rere d’embolcalls rústics (Arezzo, Raven-
na, Urbino), s’amaguin tresors del més
exquisit refinament.


