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E
l civisme és aquella ètica mí-
nima que qualsevol ciutadà
liberal i demòcrata hauria de
subscriure. Aquesta afirmació
presideix la reflexió que Vic-

tòria Camps, catedràtica de filosofia
moral i política a la Universitat Autò-
noma de Barcelona, i Salvador Giner,
catedràtic de sociologia a la Universitat
de Barcelona, presenten a Manual de ci-
visme. L’obra esbossa algunes de les ca-
racterístiques que, en opinió dels seus
autors, hauria de tenir la convivència
cívica en un món que no tan sols cada
vegada és més complex, sinó, sobretot,
radicalment diferent del que l’ha pre-
cedit i en què, potser cal recordar-ho,
impera l’individualisme i prou sovint
cadascú tendeix a fer la seva.

RETRAT DEL MÓN CONTEMPORANI
L’obra, però, abans que res, ofereix un
encertat retrat del món contemporani
damunt del qual els autors fonamen-
ten el seu discurs. D’entrada, doncs,
Camps i Giner analitzen els trets que
caracteritzen la societat postindustrial
i constaten com l’opulència, el relati-
visme i l’excés en són els seus signes
distintius. No ha d’estranyar, per tant,
que l’instrumentalisme moral –aquest
pragmatisme cínic en què només valen
l’eficàcia i l’eficiència– presideixi bona
part dels comportaments contempo-
ranis. Els autors hi contraposen una
actuació mesurada, inspirada en velles

virtuts com ara la temperància i l’aus-
teritat, i advoquen per un patriotisme
cívic que, sense caure en fanatismes,
propugni el comportament abnegat i
altruista que creuen indispensable per
promoure els comuns interessos de la
col·lectivitat.

Certament, el civisme inclou les bo-
nes maneres, aquesta mescla d’educa-
ció i respecte que ens facilita la convi-
vència. Tanmateix, però, com remar-
quen els autors d’aquest manual, el
civisme és prou més que aquest con-
junt de normes i maneres de procedir
en societat. Camps i Giner insisteixen a
fer-nos veure que el civisme expressa
uns valors i unes creences que en fan
una virtut més gran. El civisme, de fet,

expliquen els autors, és una ètica laica
que ens relliga a la societat i ens re-
corda que ser humà no és altra cosa
que ser amb els altres.

El civisme requereix sacrifici i tena-
citat, però el seu seguiment, expliquen
Victòria Camps i Salvador Giner, és
indispensable per conviure en societat.
Els autors no ignoren la naturalesa
egoista de l’ésser humà ni el caràcter
conflictiu de la nostra societat, però, a
la vegada, es mostren confiats en les
possibilitats humanes per acordar amb
civisme una vida en comú. Compor-
tar-se cívicament, conclouen els autors
d’aquest manual, exigeix una irrenun-
ciable voluntat per subjectar els nos-
tres desitjos a la raó i per acomodar
l’exercici dels nostres drets amb el
responsable compliment dels nostres
deures.
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Mikael Niemi, Un rock’n’roll a l’Àrtic.
Traducció de Lluís Solanes.
Columna. Barcelona, 2005.

D
esprés de publicar diversos lli-
bres de poesia, de contes in-
fantils i algun de teatre, el suec
Mikael Niemi (1959) salta a la
novel·la amb Un rock’n’roll a

l’Àrtic. Amb aquesta novel·la no només salta
sinó que fa un salt mortal i al tocar terra
aconsegueix aguantar l’equilibri al llarg de
tot el llibre amb una fermesa, amb una
estabilitat remarcable si es té en compte
que és el seu primer intent.

Un rock’n’roll a l’Àrtic és el conjunt de vint
capítols dedicats a la vida durant els anys
60 a Tornedal –a Pajala, una regió al nord
de Suècia–, un petit poblet els habitants
del qual, tocats per les tradicions i les cos-
tums i volent defugir les influències de
l’exterior, esdevenen autèntics actors de
situacions esperpèntiques. Sobretot als ca-
pítols inicials, a cada relat l’autor sense
que el lector pràcticament se n’adoni, in-
trodueix històries sorprenents, plenament
surrealistes. Una baralla entre germans
esdevé una lluita entre nens llop amb unes
descripcions acurades sobre la transfor-
mació dels personatges i l’ambient terro-
rífic que s’hi viu. O la descripció de com el
protagonista s’amaga en un bidó i s’hi
passa anys creixent i de com ho relaciona
amb l’estada al ventre matern. Els capítols,
sempre explicats en primera persona,
creixen al llarg del llibre en realisme, sense
perdre mai la ironia i el sentit de l’humor,
tal com creix el cos i la ment del protago-
nista, de com viu l’aparició dels seus pri-
mers pèls en llocs insospitats, de la desco-
berta del sexe i de l’amistat.

La música, tal com apunta el títol del
llibre, hi té un paper important. Serà una
constant a tota la novel·la i cau a la vida del
protagonista com una bomba amb nom
d’Elvis o Beatles. “Una vegada un desco-
breix la música, ja no pot fer-se enrere”. La
música com a símbol d’obertura, com a
futur de la humanitat i en el camí de la
qual els habitants del poble hauran de ca-
minar. També hi ha una presència notòria
de la mort. Mort de persones, d’animals, de
sentiments i de petits fragments de la tra-
dició. S’hi troba la mort de totes les formes
possibles, a petita escala quan es mor un
avi i a gran escala quan el protagonista ha
de matar, per encàrrec, una plaga de rates.

Mentre Tornedal en pes defuig les in-
fluències del món, el protagonista i els
seus amics mantenen una curiosa relació
amb tot el que queda fora de la seva terra.
Just al principi i al final hi surt la Xina,
país que per la llunyania relacionen amb
la fi del món, lloc que desitgen conèixer en
definitiva per escapar del tancament con-
tinu que viuen al poble: “Hi havia molta
distància entre Pajala i el món”: distància
física, real i distància mental, moral en
forma de tradicions que viuen com absur-
des i passades de voltes.

Pel que fa a la forma, el llibre té un ritme
narratiu trepidant i l’autor ofereix des-
cripcions molt acurades de sons, de pai-
satges, del món de la sauna, de la pesca i
de la construcció de cases. En contra, re-
sulta feixuc seguir el llenguatge específi-
cament suec, sobretot el referent a menjar,
a estris de la llar i del bosc. Pel mateix
motiu, la traducció al català a vegades es-
devé gairebé jeroglífica, donat l’extens vo-
cabulari que fan servir els nòrdics per
anomenar coses que per a nosaltres potser
ni existeixen.
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El narrador, poeta i assagista J.N. Santaeulàlia

Creuar l’abisme
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J.N. Santaeulàlia, Punt mort.
Columna. Barcelona, 2005.

D esprés de la mort del seu ger-
mà, en Joan, un agent d’asse-
gurances de mitjana edat, ca-

mina pels carrers de Girona perse-
guit pels records i els remordiments.
Feia anys que gairebé no es veien
amb l’Àlex. Naturalitat i converses
trivials. Pràcticament la mateixa si-
tuació que amb la seva dona. Amb
l’Olga són especialistes a esquivar
conflictes, a evitar discussions.
Mentides i silenci, els seus adhesius
infal·libles. A més del nen, ja home.
Fa molt de temps, alguna cosa que
l’unia a la seva dona es va trencar per
sempre. “Per què han continuat
junts tant de temps, quan ja no els
uneix res? La inèrcia, segurament.
L’aventura fa mandra”, i la solitud fa
por. Mentre recorre els carrers i pla-
ces on va viure de petit, sent com tot
trontolla dins seu. Intenta bloquejar
els sentiments, es resisteix a accep-
tar que la seva existència ha rebut un
cop brutal, que les coses ja no seran

mai més com abans, però els fils que
el sostenen sobre el buit es van ta-
llant un per un.

Josep Navarro Santaeulàlia és autor
de les novel·les Terra negra, L’absent,
Bulbs i Ulls d’aigua, i dels llibres de po-
emes Memòria de la carn, La llum dins
l’aigua i Una ombra a l’herba. També ha

conreat el relat curt, l’assaig i el llibre
de viatges. Ara ens presenta una nova
història de ficció en la qual demostra
la seva capacitat per aprofundir psi-
cològicament en els personatges, per
narrar els conflictes interns que ens
duen a no actuar sempre seguint una
lògica precisa. Punt mort, però, esdevé
feixuc en molts moments i el lector té
la sensació que el llibre no va enlloc.
Tot i així, la crisi d’en Joan toca de
prop, tots n’hem viscuda una o hem
vist altres sobreviure-hi com qui creua
un abisme sobre una corda fluixa. És
per això que la invitació a la lectura
del llibre, al final, complau.


