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“Tot viatge a Jerusalem no és més que
la preparació per a una altra vida”

E S T E R P I N T E R

Josep Piera
(Beniopa, la Safor,
1947) torna als
llibres de viatge,
aquesta vegada des
de la contemplació i
la reflexió, a ‘A
Jerusalem’ (Edicions
62). Després de
passar pel Marroc i
Itàlia, amb aquest
volum tanca el seu
periple literari per la
Mediterrània
E.P. Diuen que la vida és un viatge
on uns tenen clar on van i uns al-
tres, atrotinats, no saben mai on els
duen. Amb quin grup s’identifica?
J.P. No és clar. De vegades tens
molt clar on vas i et sorprens de
trobar-te en un altre lloc. En
altres ocasions es agradabilís-
sim deixar-te portar encara que
no sàpigues on vas. L’única
certesa que tenim és que ca-
minem cap a la mort.
E.P. ¿El viatge a Jerusalem requeria
deixar-se guiar com Dante en la
‘Divina comèdia’?
J.P. D’entrada em deixe guiar
per unes veus, després per unes
lectures i finalment per un
acompanyant que és un àngel
guia, Gabriel. Certament, Jeru-
salem necessita que algú t’a-
companye en la seua visita ja
que és tant el paradís com l’in-
fern o el purgatori.
E.P. Va començar el llibre el 1997 i
no el va acabar fins al 2004.
J.P. D’entrada hi ha la comple-
xitat de la mateixa ciutat pro-
tagonista i de tots els símbols
que guarda. Després, les cir-
cumstàncies personals i col·lec-
tives que em retarden l’escrip-
tura i la treballen al mateix
temps. No podia ser d’una altra
manera tractant-se de Jerusa-
lem.
E.P. Ha passat al viatge contempla-
tiu i reflexiu. Diu que ja no és un
llibre expansiu com els anteriors,
sinó concentrat.
J.P. Jerusalem és tant una reali-
tat metafòrica com una metà-
fora real. No és només un lloc
concret en el mapa, és també
una idea, un somni, un desig
mental... A més, en el conjunt
de la meua obra, vol arrodonir
el que en dic el periple medi-
terrani. Per tant, és alhora un
viatge i una recapitulació i
també una preparació per al
viatge definitiu, que és l’últim
viatge. No podem oblidar que

tractant-se de Jerusalem tot vi-
atge és un pelegrinatge i un
pelegrinatge no és més que la
preparació per a l’altra vida.
Encara que en el meu cas es
tracte d’un pelegrinatge laic
que no du enlloc.
E.P. Per què va decidir recórrer el
Mediterrani fins a Jerusalem en lloc
d’agafar un avió?
J.P. M’ho proposa l’atzar i m’a-
done que anant-hi amb vaixell,
que és un viatge lent, pausat,
reflexiu i contemplatiu, no sols
repetia el viatge clàssic per la
Mediterrània sinó que també
em permetia anar acomia-
dant-me de tots els escenaris
mítics que han anat confor-
mant la meua vida i la meua
obra. Per exemple Santorini.
E.P. Però en aquest recorregut trau
la part negativa dels llocs, marca el
camí a la desfeta.
J.P. En el llibre en un moment
es diu que del passat en la terra
romanen les ruïnes i en les
persones els records. Tot vin-
drien a ser deixalles o cicatrius
de la vida. Santorini, per
exemple, és filla de la tragèdia
i la seua bellesa colpidora és el
resultat d’una hecatombe.
D’alguna manera tots som

Santorini. A Xipre, que men-
talment seria el lloc del naixe-
ment d’Afrodita, en realitat
observem una illa partida pel
conflicte religiós que anuncia
el que veurem al Pròxim Ori-
ent. És a dir, el mite de l’amor
s’ha fet dolor. També sentim
una altra amenaça, en aquest
cas ecològica i alhora mítica,
que és la de la mort del Medi-
terrani a causa de la no arriba-
da a la mar de les aigües del Nil
per la resclosa d’Assuan; veiem
com el Nil que ha estat el cre-
ador de la vida i la cultura
mediterrànies, ara, per culpa
de la prepotència racionalista
dels hòmens, que es creuen i es
volen Déu, es transforma en
una altra cosa que anuncia
dramàtics perills.
E.P. A l’inici es pregunta què busca
un “incrèdul escèptic”.
J.P. Vaig trobar les imatges d’un
temps passat que m’ajudaven a
comprendre el present i el fu-
tur i que tots, com es diu al
llibre, no sols som vividors de la
mort sinó moridors de la vida.
Jerusalem és això, un món de
ruïnes que expressen la civilit-
zació que ens fa ser el que som.
E.P. Diu també que el que més el va

colpir de Jerusalem no van ser les
esglèsies ni els santuaris sinó la
força de les ruïnes.
J.P. Les ruïnes ens parlen de la
bellesa destruïda, del que va ser
i ja no és, dels ideals abolits o
fracassats. A la llarga, tots es-
devenim una ruïna del que
vam ser. També ho és la litera-
tura.
E.P. Jerusalem “és com un cementiri
on no descansen en pau ni els
morts”.
J.P. Jo no ho sé realment si és
tan complicat com li ho pot
semblar a un viatger o a un
pelegrí que busca la salvació de
la seua ànima. Sé que qui hi va
buscant vida hi troba el dolor i,
si és creient, el camí d’una altra
vida. Per a mi, Jerusalem se’m
fa difícil perquè és un lloc que
viu en el conflicte permanent i
jo no n’estic preparat per a
aquest patiment diari.
E.P. Un dels testimonis que apareix
és el de Samuel, un excursionista
descregut, sobre el conflicte israeli-
ano-palestí. ¿Comparteix el pessi-
misme?
J.P. En el llibre es diu que el
pessimisme lúcid és un atribut
dels vells com l’optimisme in-
genu és una qualitat dels joves.
I Josep, el protagonista, es con-
sidera algú que s’està fent vell.
Samuel, no fa més que testi-
moniar-li en què han acabat els
bells somnis col·lectius dels an-
tics sionistes. Un tema, aquest
del sionisme, no gens ben
comprés actualment a Europa.
Jo compartisc el seu pessimis-
me lúcid, tot i que voldria
equivocar-me.
E.P. El mateix Samuel diu que a la
universitat on fa de professor tots
els estudiants estan a favor de la
causa palestina. Com ho veu?
J.P. Veig dues coses, la primera
que els joves més inquiets
sempre estan a favor del dèbil,
o de qui sembla el dèbil, en cas
de confrontament. Abans, com
diu Samuel, les víctimes eren
els jueus i tenien la solidaritat
del món, ara, per a molts, les
víctimes semblen els palestins.
És la imatge típica de David
contra Goliat. Per una altra
banda, hi ha l’alta política glo-
bal que fa que Europa, interes-
sadament, es pose de part dels
àrabs pensant que els israelians
són els aliats dels EUA. No sé si
això es deu a una bella nostàl-
gia marxista.
E.P. Ha canviat això des de l’11-S, del
qual en parla al final?
J.P. Jo crec que l’11-S ho ha can-
viat tot. I que potser ara, des-
prés d’aquesta tragèdia, s’esti-
ga en el veritable camí cap a
una pau possible a partir del

clar reconeixement de l’Estat
palestí. No oblidem que el gran
enemic invisible del món occi-
dental avui en dia és el terro-
risme. ¿Són els palestins uns
terroristes? És clar que no, per
això han de deixar de fomentar
màrtirs criminals.
E.P. El va colpir especialment l’11-S
pel fet d’estar vivint en una resi-
dència d’ancians malalt?
J.P. L’11-S em va trasbalsar per-
què, entre altres coses, la ficció
i la realitat es confonien en una
hecatombe perfecta que deien
els clàssics. A Josep, el protago-
nista, el marca perquè la deso-
lació adolorida de Jerusalem
s’ha traslladat a Nova York,
fent-se, no ja passat, sinó pre-
sent. El fet de la malaltia del
protagonista i de viure en una
residència d’ancians és una
metàfora del món actual, en-
vellit, decadent, que ho mira
tot des de la televisió, com qui
mira una imatge sagrada en un
altar.
E.P. Diu que l’única salvació passa
per una justa harmonia entre
jueus, cristians i musulmans.
J.P. Es tracta d’una bella utopia.
Potser l’única gran utopia que
ens queda. Ara, el més probable
és que com totes les belles uto-
pies no siga res més que això:
un somni nadalenc.
E.P. La mort d’Arafat sembla que
acosta israelians i palestins.
J.P. Arafat ha estat l’home que
ha cregut en Palestina com a
pàtria dels àrabs palestins i per
això ha patit les contradiccions
del món que li ha tocat viure.
Va començar sent un heroi per
als seus i un dimoni terrorista
per als contraris i l’han acabat
convertint en la imatge virtual
dels palestins. Potser per això,
ell només podia veure real la
seua pàtria des del paradís.
E.P. Cita Verdaguer quan critica el
fanatisme musulmà i el defineix
com a causa de l’endarreriment.
J.P. Mossén Cinto viatjà a Terra
Santa, com a bon catòlic que
era. En la seua mentalitat els
musulmans són dimonis em-
plomats, tot i que al seu dietari
de vegades no pot deixar de
sorprendre’s de la bellesa i la
civilitat dels costums o vesti-
mentes dels beduins, com els
diu ell. Verdaguer veu els mu-
sulmans com unes ombres de
colors que el fascinen i l’inqui-
eten. Per a ell, els musulmans
són uns intrusos a Terra Santa.
Tot això ara ens queda un punt
llunyà. No oblidem que nosal-
tres ja no som uns creients
fantàstics, sinó uns laics racio-
nalistes. I que Terra Santa avui
és l’Estat d’Israel.


