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Els set pecats capitals
eren vuit. Els va enu-
merar al comença-
ment del cristianisme

un monjo grec, Evagri Pòntic,
i definien les principals incli-
nacions negatives de l’ésser
humà (és curiós que a la llista
de Pòntic el pecat més greu és
la gola). I tots ens podien por-
tar a l’infern. Al segle VI, el
papa Gregori I va fer la prime-
ra reforma de la llista i hi va in-
cloure l’enveja, però la va fusi-
onar amb la vanitat. Al segle
XVII van fer una altra reforma
a la llista i la malenconia va
deixar de ser un pecat i la van
substituir per la peresa.
D’aquesta manera arribem a
la llista que avui dia ens ser-
veix de base, i que em servirà
de base en els set articles prò-
xims. Abordaré cadascun dels
pecats conforme a les múlti-
ples definicions que tenen. Se-
gons el diccionari: supèrbia és
un substantiu femení que
prové del llatí superbia. Signi-
fica altivesa, orgull, arrogàn-
cia, presumpció. Segons l’Es-
glésia catòlica: és l’amor propi
que va més enllà dels límits, i
que se situa per damunt de
l’amor a Déu. Incompleix el
primer manament (estimaràs
Déu per sobre de totes les
coses), i va ser justament
aquest amor que va provocar
la rebel·lió dels àngels i la cai-
guda de Llucifer.

En una història zen: Tofu-
ku, el gran mestre de zen, va
percebre un gran enrenou al
seu monestir. Els novicis cor-
rien amunt i avall, i els criats
es posaven en fila, com si ha-
guessin de rebre algú. “Què
passa?”, va preguntar. Un sol-
dat es va acostar al mestre i li
va entregar una nota en què hi
havia escrit: “Kitagaki, el go-
vernador de Kyoto, acaba d’ar-
ribar i demana una audièn-
cia”. “No tinc res a parlar amb
aquesta persona”, va dir el
mestre. Al cap d’uns minuts, el
governador es va acostar al
mestre, s’hi va disculpar, va es-
tripar aquella nota i n’hi va
donar una altra. Hi havia es-
crit: “Kitagaki demana una au-
diència”. “Benvingut siguis”, li
va dir el mestre de zen Tofuku.

En un portaavions: “Missió
acomplerta” (una pancarta
col·locada a l’USS Lincoln l’1 de
maig del 2003, quan el presi-
dent Bush va anunciar el final
de les grans operacions militars
a l’Iraq. Aquell dia, la xifra de
soldats nord-americans morts
era de 217. El dia que escric
aquest article, passa de 2.700).

Per al rabí Adin Steinsaltz:
“Quan algú prova de descobrir

qui és utilitzant coses secun-
dàries com a terme de compa-
ració, es troba amb un seguit
de conquilles buides que depe-
nen les unes de les altres per
tenir un sentit”.

No és correcte definir-se
com a amic de tal, fill de tal
altre, executiu en tal càrrec,
realitzador de tal altra tasca…
Perquè l’únic que descobrirem
gràcies a aquest mètode són
aspectes de la nostra persona-
litat, uns aspectes general-
ment incomplets i foscos,
d’algú que prova de fer-se visi-
ble a costa dels altres.

L’única relació possible és
amb Nostre Senyor. A partir
d’aquí, tot comença a tenir un
sentit i ens obrim a un signifi-
cat superior.

Segons sant Agustí: la su-

pèrbia no és grandesa: és in-
flor. El que s’infla sembla
gran però, en realitat, és una
malaltia.

Consells del Tao Te King:
“Val més no omplir totalment
un gerro, perquè costa més de
portar quan és ple”. “Quan es-
molem excessivament un ga-
nivet, el tall no es conserva”.
“Quan l’or i el jade omplen un
saló, els seus amos no hi poden
mantenir la seguretat”. “Quan
la riquesa i els honors menen a
l’arrogància no hi ha dubte que
el mal no trigarà a arribar”.
“Quan ens comencem a fer fa-
mosos en el compliment de la
nostra feina, la saviesa consis-
teix a refugiar-nos en la foscor
així que enllestim la tasca”.

Traducció de M. Dolors Ventós

La supèrbia
és una de les
eines per
diferenciar
les classes
socials.
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La sort de Bond,
James Bond

Llibres recuperats

Quan a principis dels anys 60 les edici-
ons Aymà van ser adquirides pel patri-
ci Cendrós i va començar a dirigir-les
Joan Oliver, tots plegats es van posar a

treballar no només per mantenir i engrandir
la cultura literària, amb la col·lecció A tot vent
i el segell Proa per mascaró, sinó també per as-
sajar formes d’allò més populars, sense fer fàs-
tics de cap mena a la cultura de masses ni a
res que pogués alimentar la il·lusió que, mal-
grat la dictadura, el país era cada vegada mi-
llor i més gran. El 1964 van crear la col·lecció
Enjòlit amb una Sèrie James Bond a la qual
van anar incorporant al català l’obra d’Ian Fle-
ming, que havia mort aquell mateix any, men-
tre les pel·lícules inspirades en l’agent secret i
les seves peripècies ja eren, com fa notar amb
entusiasme la contracoberta, “èxits sense pre-
cedents en els grans centres de la civilització
occidental”.

Enjòlit va acollir els dotze títols del cicle de
Fleming i alguna novel·la policíaca més. El
volum que en tinc a les mans, el primer, conté
Des de Rússia amb amor, en una traducció
que firma Fermí Vergés. A la coberta, a més
del nom de l’autor, en negre i tot en caixa
baixa, i el títol, en grana i tot en caixa alta, hi
ha al peu el nom de la col·lecció i a la part alta
número i nom de l’espia més celebrat. Una
mà empunya una pistola el canó de la qual es
prolonga pel llom cap a la contracoberta. A
l’extrem, com el projectil que en surt a pro-
pulsió, les tres xifres inevitables, 007, coro-
nen el text de presentació del llibre, amb
aquesta targeta de presentació de l’home:
“Disciplinat, astut, fort, implacable, impàvid.
I refinadíssim en els plaers de la taula i de
l’amor”. Com qui diu, un exemple.

Desconec quina va ser la sort comercial de
la proposta d’Aymà. Però ara fa deu anys
Edicions 62 va arriscar-se a recuperar aque-
lles traduccions, avalades a la coberta amb
al·lusions elogioses, i ben merescudes,
d’Umberto Eco i d’Anthony Burgess. Si no
m’equivoco només van tenir esma de reedi-
tar Goldfinger i el Dr. No. ¿Tindria més sort,
avui, Casino Royale?

Des de Rússia amb amor
Ian Fleming
Traducció de Fermí Vergés
Aymà. Barcelona, 1964
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Cartell de la versió cinematogràfica. SP


