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Mentre el Bossuet s’escridassava a pre-
dicots a més pa que formatge, el Mabi-
llon es lluïa amb oracions fúnebres i a
Port-Royal borinaven els jansenistes

mestre Pascal confessava no saber com el pecat ori-
ginal havia entrat al món, però rediastre si hi és,
l’home és l’animal més capaç de fer el bèstia. Un
home famós, amb cinc fills que feien tronar i plou-
re, parlava així del més esterrebaldat: “A éste tuvi-
mos que bautizarlo al cabo de años, con lo que se le
sedimentóelpecadooriginal,yasí lotenemos”.Em
diria que el nostre temps ha entrat en els mals via-
ranys a hores d’ara perquè ben pocs dels saviassos
s’han pres a la catòlica això del pecat original. Per
entendre’ns, i tant com m’estimo Luter, tot co-
mença en ell. L’home té el pecat original talmentse-
dimentadoque ens ha deixat ben malmesos, àdhuc
salvats pel Fill de Déu que ens arrossega bo i podrits
que continuem. Avui dia així que sense fe que els
salvi l’ateu no té puntals.

NO SÉ SI A ALGÚ SE LI HA ACUDIT REMARCAR que Sartre
venia de calvinistes. Era fidel a la seva nissaga quan
deia que som un trossot de carn vomitada. Havent
dit això, mai no m’ha entrat al cap com aquell bon
home es va fer comunista, la doctrina del progrés
de la humanitat, on els inferns on vivim esdevin-
drien glòria amb la repartidora. Per dir-ne un altre
dels intocables. Freud potser coneixia més la tra-
gèdia grega d’Èdip que no pas els primers capítols
del Gènesi, allò del paradís, la poma i el paradís per-
dut. Fos com fos, la seva teoria sobre el complex
d’Èdip i de la sexualitat d’un mamelló, ha estat, un
cop més, una gasòfia científica del pecat original a
la moderna. Acabant-ho, qualsevol llibre amb mis-
satge o qualsevol film d’angoixes no són més que va-
riants del pecat original més o menys estripades.
Potser més estripades encara en els nostàlgics del
comunisme, veient com els paradisos del socialis-
me real se n’han anat a can taps. Han comprovat el
pecat original i només els queda el coragre d’una fe-
licitat impossible. I així la ballen.

VET ACÍ PER QUÈ CADA DIA EM SENTO MÉS CATÒLIC, apostò-
lic, romà i vicari de Saldes. Ben poc m’hi ajuden les

encaboriades dels teòlegs o els estudis crítics dels
nostres biblistes, que han deixat les Escriptures en
calçotets i els Evangelis a parracs. Tanmateix la fe
no em trontolla, me la salva recordar el no-res de
Sastre o els complexes de Freud. Déu els ho pagui.
Enaquestbatibull l’Esglésiacatòlicasemblaunaim-
bècil perquè encara creu en els angelets. I més. En-
cara creu que en qualsevol home hi ha restes d’an-
gelet, sigui en les seràfiques de sant Francesc, sigui
en les bretolades de qualsevol dels assassins fora
mida dels dictadors que ha patit el segle XX.

NOHIHARES,PERAMI,DETANCONHORTADOR com tornar
i tornar i tornar als primers capítols del Gènesi.
Vegeu. Déu va fer el món amb un delit del qual era
un besllum el meu pare fent el pessebre. En Adam
i Eva ficats al paradís, tot era angèlic. Però van
caure en la temptació d’esdevenir com Déu. La
poma només era el símbol d’una trampa per a la
qual no cal el dimoni, ja hi caiem solets. Volgueren
ser com Déu i, tant se val, es trobaren nus i amb la
temptació de tornar-se sartrians. Diguem-ho així.
Però no s’hi van tornar. Amb les portes del paradís
closes, l’àngel els somreia dient-los que hi tornari-
en després d’una vida enfilall de dolors. Tombats en
una nuesa enfredorida ho havien perdut tot, tot
menys l’esma de donar-se la mà, treballar la terra,
menar el bestiar. I tenir fills a dolor de mare.

JA HI SOM. L’ESGLÉSIA CATÒLICA, que avui sembla un di-
nosaure revellit, només té una cosa a dir. Déu s’ha
fet Home, perquè la criatura humana, pel pecat ori-
ginal no va quedar podrit del tot, només va quedar
neulat, encara podem sortir del no-res de la nostra
vida donant-nos les mans, nus i amb paradís perdut
però estranyament enyorat per tot bitxo, potser
més en els qui no creuen en Déu. Avui dia l’Església
sembla fer el paper del Met de Ribes per la seva
santa innocència, malgrat les falles que la fan llu-
nyana de l’home qualsevol. Vet ací una innocència
tan innocent que fins creu que un home i una dona
poden conviure junts i en pau fins que la mort els
ajunti per sempre. Ho sé del cert, sóc fill dels meus
pares. Tanmateix, mai no tancaré la porta de casa
a uns divorciats.

Josep M. Ballarín Capellà

Santa innocència
“Qualsevol llibre amb missatge o
qualsevol film d’angoixes no són
més que variants del pecat original
més o menys estripades. Potser
més estripades encara en els
nostàlgics del comunisme, veient
com els paradisos del socialisme
real se n’han anat a can taps”

DES DEL MOLÍ

Vides llargues

La vida s’ha allargat per a mol-
tes persones. Amb els avenços
de la ciència i la medicina, la
gent viu més anys, però la
quantitat no sempre signifi-
ca qualitat. Sovint no hi té
res a veure. Hi ha qui viu

més temps, però amb un
grau molt petit d’autonomia
i d’indepèndencia. Una per-
sona gran, convertida gaire-
bé en un vegetal o amb el
pensament absolutament
perdut, fa molta pena. Ens fa
pensar en l’ombra de qui era,
en algú molt distint que no
aconseguim identificar amb
l’ésser que vàrem conèixer.

Hi ha casos molt dife-
rents. La premsa ha parlat
d’Erna Cartwright, que ha
complert cent anys no fa
gaire. Els seus veïns

d’Oshkosh, una ciutat petita
de l’Estat de Wisconsin,
estan encantats i sorpresos.
La dona té un segle i moltes
ganes de viure. No ha deixat
de fer feina ni tampoc
d’anar-hi conduint el seu
cotxe. Treballa com a comp-
table de la companyia de
taxis municipal. No li agra-
den els ordinadors. Per això
fa els seus comptes amb l’an-
tiga màquina que empraven
els comptables, amb una pa-
lanca, i utilitza els llapis i el
paper per fer les seves opera-

cions. Ha renovat el seu per-
mís de conduir, decidida a
viure molts més anys.

Erna no sap que és
l’exemple del que tothom
voldria: llargs i bons anys de
vida viscuda, temps assabo-
rit amb intensitat, ganes de
seguir vivint. Un segle rodó
fet d’instants que es patei-
xen o es gaudeixen, però que
es viuen. Ja sabem que és
una excepció. Per això surt a
la premsa. La seva fotografia
als diaris és un cant al fet de
sentir-se vius. La majoria de

persones no tenen la sort
d’ella. Passen de pressa els
anys, i es fa lenta la vellesa.
El procés de decrepitud es
perllonga, perquè el pati-
ment fa que el temps s’ador-
mi. La tristesa és sempre
més lenta que l’alegria. Què
podem fer-hi? Potser només
esperar que, algun dia, casos
com els d’aquesta nord-ame-
ricana no siguin una excep-
ció. Una vida llarga no ha de
ser sinònim d’una vida amb
final trist. Si pot ser, que hi
hagi finals feliços.

DE FIL DE VINT

Sempre
amb
tothom

Isabel-Clara
Simó

Jordi Sarsanedas és la perso-
na segurament més present
en la cultura catalana. No
entro a valorar la seva vàlua li-
terària o erudita perquè els
especialistes ens ho faran
amb tota cura. Però sí que
vull destacar que fins ara ha
estat impossible treballar
en cultura catalana i no tro-
bar-se en Sarsanedas. Jo
mateixa, que visc lluny de
cenacles, he coincidit amb
ell en moltes ocasions: en ju-
rats, en debats, en llocs on
ell representava escriptors
–el PEN, la Institució de les
Lletres Catalanes, etc.–, en
trobades patriòtiques. Sar-
sanedas era a tot arreu, i a
tot arreu era respectat. Una
simple anècdota: quan vaig
formar part del jurat d’un
polèmic premi Sant Jordi,
hi va haver un daltabaix que
va obligar l’editor a dimitir i
nomenar un nou membre;
va pensar en Jordi Sarsane-
das, i es va fer públic amb
una nota en què, per tran-
quil·litzar els que creien que
hi havia hagut tongo, se’l
qualificava dient-ne “l’incor-
ruptible Sarsanedas”. Sóc
testimoni de la sorpresa i
l’alegria que li va causar
aquest qualificatiu. Ho
anava repetint, feliç de
rebre un reconeixement
que no era ni un premi ni
una distinció sinó una quali-
ficació moral.

Els darrers anys, com
que s’havia mudat a prop
de casa meva, el veia sovint
pel carrer. Se’l notava enve-
llit, fatigat arran de la dar-
rera malaltia, però sempre
educat i amable amb tot-
hom. També recordo que,
formant jo part del jurat de
la Lletra d’Or, es va esdeve-
nir la publicació de l’antolo-
gia poètica de la seva obra.
El debat va ser sobrer, per-
què se li va concedir per
unanimitat.

Jordi Sarsanedas era a
tot arreu, i tot arreu és un
país en què ell creia profun-
dament. Adéu, Jordi.

Maria de la Pau
Janer

XAVIER PORRATA


