
seva obra: dibuixar un món ple de
canvis (els que van originar la
Reforma, la revolució
copernicana i el descobriment
d’Amèrica) i focalitzar-lo en ell
mateix, sense renunciar a la
perplexitat.

Assaigs. Llibre II
Montaigne vol pintar-se a si mateix
i, de passada, reflectir
genèricament la condició humana.
El subjecte de la Modernitat
incipient, el seu jo problemàtic,
aflora des de les primeres planes.
La novetat del projecte rau en el fet
que per a Montaigne el concepte de
naturalesa humana no té cap
consistència (i tampoc té sentit,
per tant, una antropologia
essencialista que intenti copsar-la
des d’aquesta perspectiva): la
nostra raó és un principi
diversificador que la dilueix en un
conglomerat ondoyant et divers.
Per aquest motiu, conèixer l’Home
és impossible; només podem
conèixer els homes, i això implica
abocar-se a la contemplació de la
diversitat dels seus costums, la
qual, per la seva banda, confirma la
inexistència de les lleis naturals o
qualsevol altra instància d’abast
universal. Aquesta perspectiva, és
obvi, porta a una dolorosa aporia
que la Modernitat arrossega fins
als nostres dies: un relativisme que
s’assumeix com una actitud
necessària i alhora insuficient, i
fins i tot destructiva.

Assaigs. Llibre III
Els tretze assaigs del tercer llibre
van ser escrits entre el 1585 i el
1588, amb un Montaigne
turmentat per la malaltia de la gota
i una França que patia les
conseqüències de les anomenades
guerres de Religió entre catòlics i
protestants, d’una violència
inaudita. Malgrat la unitat
temàtica i estilística de l’obra, és en
aquest tercer volum on l’assaig es
consolida com a gènere literari
amb regles pròpies. El to fluctua:
de vegades és serè i altres agredolç,
però mai amarg. Hi contribueix el
diàleg constant amb les tres
principals branques de la filosofia
hel·lenística: l’escepticisme,
l’epicureisme i l’estoïcisme. La
sinceritat amb el lector esdevé per
moments desarmant: el vell
projecte de pintar-se a si mateix és
portat aquí fins al límit. El seu
retorn momentani a la vida pública
(per responsabilitat, va tornar a
ser batlle de Bordeus en una etapa
especialment difícil) el fa establir
un diàleg profund amb Maquiavel,
al qui alhora refusa i comprèn.
Filosofia amb llum de tardor.
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Michel de
Montaigne
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l’haurien de tenir a l’escriptori i
llegir-ne un fragment cada dia
abans de començar la tasca de
posar negre sobre blanc.

Entre Cavorques i Albió. Un dietari
Una novetat que acaba d’arribar a
les llibreries: Entre Cavorques i
Albió. Un dietari. Si Fiol ja havia
demostrat que era un poeta
immens, ara ha provat que és un
memorialista i prosista de
primera. La literatura catalana
compta amb una llarga, nodrida i
excel·lent tradició de dietarisme,
però no hi ha cap dietari tan
singular ni tan rabiosament
modern com aquest. Aquest
dietari elaborat entre l’estiu del
2000 i l’hivern del 2002 és el llibre
perfecte per als lectors que volen i
busquen bona literatura,
literatura que els sacsegi,
literatura que els eduqui. Estan
cansats de llibres que no diuen res,
llibres que no porten enlloc? És el
moment de llegir el nou llibre de
Fiol. Entre Cavorques i Albió. Un
dietari és incisiu, brutalment
sincer, culte, realista, intel·ligent,
finament irònic... Un quadern de
vivències, notes, observacions i
reflexions d’un autor que ha passat
la vida transitant entre Mallorca
(Cavorques) i Anglaterra (Albió),
és a dir, entre Catalunya i el món.

Assaig

Ferran
Sáez

Assaigs. Llibre I
La primera impressió que
produeix la lectura dels Assaigs no
encaixa amb l’època en què van
ser escrits. Michel de Montaigne
va néixer el 1533 i va morir el
1592, però les seves paraules
resulten estranyament,
desconcertantment, actuals,
potser perquè tenen un punt
d’intemporalitat. Montaigne es va
retirar de la vida pública als 39
anys, però no per idear un projecte
polític, filosòfic o teològic. Tampoc
volia escriure unes memòries ni
dedicar-se a la poesia. Pretenia
una cosa tan inversemblant com
pintar-se. I no vestit de jurista, o
de noble, o de parlamentari o de
traductor de Sibiuda: volia pintar
el mateix Michel de Montaigne.
Però, ¿com fer abstracció de totes
les màscares i disfresses que el
recobrien?, ¿com reflectir la
condició humana des de la nuesa?
Heus aquí el veritable origen de la

Michel de
Montaigne

Proa

Asssaig

Michel de
Montaigne

Proa

Bartomeu
Fiol

Editorial Moll

Kafka deia o, diuen que deia, que llegia per

fer-se preguntes. Era una manera que tenia

el mestre de subratllar la lectura com a acte

de llibertat. Kundera, seguint-li els passos, ha

escrit que “el novel·lista ensenya el lector a

mirar el món com una pregunta” i diu que “hi

ha saviesa i tolerància en aquesta actitud”.

Tot plegat es pot resumir amb aquell vers de

Joan Margarit: “La llibertat és una llibreria”.

Reflexionar sobre la lectura ens remet a

paraules de les gruixudes: tolerància,

saviesa, llibertat... Però, aleshores, per què

encara cal fer apologia de l’activitat lectora?

Per què no ens conformem amb la idea que

llegir és un acte minoritari, reservat als qui

estan disposats a practicar la paciència,

l’esforç i el silenci? Perquè ens hi juguem la

salut social.

A l’assaig Homo videns, el politicòleg italià

Giovanni Sartori explica com està afectant, a

les nostres democràcies, el fet de rebre els

missatges exclusivament a través de la

imatge. La primera conseqüència de

comunicar-nos prescindint de la lletra és un

empobriment progressiu dels nostres

cervells. Estem passant de ser Homo sapiens,

a convertir-nos en

Homo videns.

M’explico: si un vol

comunicar la

paraula casa a

través d’una imatge,

es veurà obligat a

mostrar una casa en

concret. No serà el

mateix si recorre a

una masia, a un pis de l’Eixample, a un iglú o a

una favela. Si, en canvi, escrivim casa, el

receptor es pot imaginar la casa dels seus

somnis o de la seva infantesa o la que ha de

vendre en plena crisi immobiliària. Quan ens

referim a mots abstractes, la cosa es

complica. Si vull mostrar la injustícia a través

d’una imatge, puc ensenyar una foto de

Guantánamo, de l’últim atemptat d’ETA o

d’un home agredint la seva dona. No estaré

dient el mateix. I com transmetem la idea de

l’amor? A través d’una rosa? Amb un pastís

en forma de cor? Llegir ens fa més lliures

perquè som els lectors els qui triem. Jules

Renard assegurava que “com més es llegeix,

menys s’imita”. Potser convindria que

apliquéssim aquesta màxima, no per

enriquiment d’autors, llibreters i editors sinó

perquè ens hi juguem el futur.

Ada
Castells
Llegir per
dubtar

La primera
conseqüència

d’eliminar la
paraula és un
empobriment

cerebral



Maquiavel en democràcia
Maquiavel va morir l’any 1527,
però la seva obra continua
inusualment viva i permet tota
mena de relectures i
actualitzacions interessants. Això
és tot just el que ha fet l’exprimer
ministre francès Édouard
Balladur. No es tracta de cap estudi
sobre l’obra del secretari florentí,
sinó d’un assaig àgil i directe, sense
tecnicismes politològics, que té en
compte els plantejaments bàsics
del clàssic italià (i també, tot i que
d’una manera menys acusada, el
seu estil). Balladur ens explica que
el Maquiavel dels nostres temps ha
de dominar més els ressorts
mediàtics que no pas la rígida
maquinària associada al poder
institucional. Més que manar, ha
de saber seduir, però d’una manera
molt concreta: el polític ha de
parlar el llenguatge que està de
moda en cada moment, ha de
donar la raó a l’opinió pública però
sense adular-la obertament.
“Llavors, a tot arreu, se sentiran
els aplaudiments”, afegeix.
Lucidesa, cinisme, provocació,
honradesa? Totes quatre coses
alhora. Això és el que fa d’aquest
llibre una magnífica raresa.

El mundo en el oído
Abans de musicòleg, Ramón
Andrés va ser músic, i això es nota:
la seva aclaparadora erudició no és
gratuïta, sinó que parteix d’una
proximitat literalment física amb la
realitat que descriu. El seu
Diccionario de los instrumentos
musicales, per exemple, és una
obra de referència. En el seu darrer
assaig ens parla dels orígens més
remots de la música, la que es feia a
l’Egipte faraònic, a la Gràcia arcaica
o a la Xina quan encara era
desconeguda a Occident. En aquest
sentit, es tracta d’una obra a mig
camí entre l’antropologia, la
història de la música i l’especulació
filosòfica sobre la naturalesa del so.
La majoria de manifestacions
culturals mostren globalment un
espectacle bigarrat, contradictori.
La música, en canvi, ens deixa
veure punts de contacte i de
coincidència, especialment en les
seves fases més remotes. Aquest
espai de trobada permet especular
sobre coses tan diverses com ara la
matemàtica i el poder de l’Estat.
Abans de la vista hi havia l’oïda. En
temps de soroll, convé recordar-ho.

La memòria dels reis:
les quatre grans cròniques

Per raons commemoratives, toca i
tocarà parlar del rei Jaume I. En tot
cas, la crònica d’aquest monarca
medieval no és suficient per a

entendre tots els ets i uts de la
Catalunya medieval. A més del
Llibre dels Feits del rei Jaume, hi ha
el Llibre del Rei En Pere de Bernat
Desclot, la crònica de Ramon
Muntaner i la de Pere III el
Cerimoniós. Són quatre textos
molt diferents en tots els sentits
(fins i tot a nivell de vàlua literaria,
que no resulta en absolut
equiparable) però que formen un
conjunt més o menys coherent i
apte per entendre d’on venim. La
majoria dels esdeveniments
narrats en aquestes cròniques
s’ajusten a dades històriques
contrastades; altres, en canvi, són
manifestament llegendaris o bé
contenen elements mistificats en
diversos graus i amb diferents
intencions, en general
relacionades amb la legitimació
dels fets consumats. La
panoràmica que ofereix l’assaig de
Cingolani ajuda a entendre els
primers per mitjà dels segons, i a
l’inrevés, com si es tractés del
negatiu d’una fotografia.

Cons i neocons: el rerefons filosòfic
Se’n parla molt, dels neocons,
sobretot des que el president Bush
es va envoltar de determinats
intel·lectuals que apostaven per
una mena de retorn a la tradició.
Qui són, de quina línia de
pensament provenen, quins han
estat els seus mestres, cap on
volen anar? Això és el que prova
de respondre aquest assaig
col·lectiu, de to marcadament
acadèmic i escrit al marge de
trinxeres ideològiques. Herrero de
Miñón ajuda a entendre els
llindars conceptuals que separen
les diverses zones de combat. Una
cosa semblant fa el professor José
Manuel Bermudo en relació amb
determinats binomis (com ara
conservadorisme / liberalisme,
etcètera) que necessiten una
urgent revisió terminològica. La
seva anàlisi sobre l’ús actual de la
noció de pacifisme és una de les
més lúcides que he llegit
darrerament. Joan Vergés s’ocupa
de l’obra de Michael Oakeshott,
J.M. Terricabras de la de
Fukuyama, Ramon Alcoberro de
la de Jünger, Josep Olesti de la de
Carl Schmitt, J.M. Ruiz Simón de
Leo Strauss i J.M. Esquirol de
Kojève.

Temps líquids.
Viure en una època d’incertesa

Per què els nostres temps són
líquids? La Modernitat d’arrel
il·lustrada ens oferia la garantia
d’un món intel·ligible, d’una
realitat que s’articulava i
progressava d’acord amb unes

Stefano
Maria

Cingolani
Base

Joan Vergés
Gifra

(editor)
Documenta

Universitària

Zygmunt
Bauman

Viena
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regles. La líquida, en canvi,
participa de la vivència d’un món
que no s’articula per mitjà de
regles segures, sinó que es limita a
fluctuar d’una manera erràtica
que, per raons òbvies, resulta
amenaçadora. Els vells referents,
com ara la utopia, han acabat
passant pel sedàs implacable de
l’escarment històric. Les coses no
han estat com esperàvem que
fossin. “El moviment anomenat
progrés –diu Bauman– fou més un
esforç per escapar-se d’utopies
fracassades que no un esforç per
encalçar utopies encara no
experimentades”. Per a alguns
resulta engrescadora, estimulant,
mentre que per a altres és
angoixant. Bauman és alguna cosa
més que l’autor d’una metàfora
afortunada. Convé llegir-lo amb
atenció perquè es refereix al món
com una realitat en moviment, no
com un simple conjunt de dades
estàtiques.

Ets de dretes i no ho saps
Les nocions de dretes i esquerres
són cada cop més difuses i
relatives, però a Catalunya
actuem sovint com si encara
fóssim a la dècada del 1930. A més
a més, ho fem contradictòriament,
tot abjurant d’uns paràmetres
ideològics amb els quals, en
realitat, ens sentim identificats o
que, si més no, compartim d’una
manera vaga. Josep Martí es fa
ressò, en un to distès i amable, del
gran misteri del conservadorisme
català, que evidentment existeix
però que no gosa sortir de l’armari.
Repassa qüestions molt diverses,
que van des de la política fiscal fins
a relacions entre homes i dones,
passant per la religió, l’ecologisme
i la multiculturalitat, i exposa els
punts de vista clàssics tant del
conservadorisme com de
l’esquerranisme. Val a dir que
l’anàlisi resulta inusualment
equànime i matisada: deixa que
sigui el lector qui s’identifiqui amb
una de les dues opcions
ideològiques. El lector és de
dretes i no ho sap? Una bona
manera de comprovar-ho és
llegint aquest entretingut assaig
amb vocació de mirall.

Tot el que cal saber per saber-ho tot
Els continguts i mètodes de les
diverses ciències semblen una cosa
inaccessible per al lector profà, que
sovint queda astorat davant d’una
terminologia críptica i
ultraespecialitzada. Però la
racionalitat científica és molt més
que aquesta suma de llenguatges, i
el seu interès va molt més enllà
d’una miscel·lània de sabers

concrets. En realitat, constitueix el
cor del projecte que ha acabat
conformant la civilització
occidental. Jesús Purroy ens
ofereix les claus per a orientar-nos
en un laberint que resulta més
fascinador del que pot semblar a
primer cop d’ull. El gran mèrit
d’aquest assaig consisteix a
relacionar un món en aparença
aïllat i tancat sobre si mateix –el
dels científics– amb el de la nostra
vida quotidiana, que està
envoltada de decisions que tenen a
veure amb la comprensió d’aquell
món. Només cal observar les
etiquetes dels productes
alimentaris o farmacèutics per
comprovar que ens calen claus per
entendre determinats missatges.
Un excel·lent assaig que parla de
coses complexes amb un
llenguatge senzill.

Història

Àngel
Duarte

Conversaciones con Albert Speer
Preguntas sin respuesta

Fa poc temps que, arran de la
sortida a la llum deL’enfonsament:
Hitler i el final del Tercer Reich –i,
sobretot, arran de la versió
cinematogràfica que se’n va fer–,
Fest va passar a ser un autor
conegut entre nosaltres. En realitat
ja havia escrit feia anys Hitler. Una
biografia, considerada la primera i
millor semblança del líder nazi feta
per un autor alemany. Més tard,
donà a la llum una colpidora
evocació del seu pare, un alemany
conservador i catòlic que fou capaç
de dir, i mantenir, un no sòlid i
decidit a la forta seducció que el
nazisme exercí sobre els seus
compatriotes. L’agra polèmica que
enfrontà Fest amb Günter Grass
l’acabà de fer popular entre
nosaltres. En aquest volum, Fest
manté una singular conversa amb
Albert Speer. L’arquitecte preferit
de Hitler fou un nazi refinat i culte,
un home d’una capacitat de treball
aclaparadora per qui el seu cap
polític arribà a sentir alguna cosa
molt semblant a l’amistat i fins i tot
una certa pulsió homoeròtica. Un
apropament al nazisme des de dins
i amb geni crític convincent.

Memòries. 1930-1980
El primer volum de les memòries
de Jordi Pujol constitueix, tot i
algunes pegues editorials que han
estat solucionades a consciència

Assaig

Joachim
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Destino

Jesús
Purroy
Bromera

Jordi Pujol
Proa

“Comprendrà, senyoreta, que de vegades

em fes una mica de ràbia veure com

l’aigua miraculosa de [la cova de]

Massabielha era bona per a tothom

excepte per a mi”, diu Bernadeto /

Bernadette des del purgatori a la

“senyoreta” anònima a la qual explica la

seva realitat de tot allò de les aparicions.

Quan l’autoritat eclesiàstica decideix que

convé declarar urbi et orbi “que la

Immaculada Maria, Mare de Déu, es va

aparèixer de veritat a Bernadette

Soubirous, l’onze de febrer de 1858”, ella

confessa que no sap “si les aparicions

havien sigut de veritat, o potser només

m’ho semblava”; però aleshores “ja era

massa tard, perquè les agulles de la

basílica de Lourdes ja tocaven al cel”.

Les senyoretes de Lourdes. La veritable

història de Bernadette (Proa 2008) és una

gran novel·la de Pep Coll, premi Sant Jordi

2007. L’autor ha arribat a aquell punt dolç

del gran narrador que sap combinar la

complexitat de les realitats externes amb

les internes a través d’una paraula rica i

amesurada i d’un fil que us lliga a

vosaltres tant com

als protagonistes.

Una grandiosa

comèdia humana

per on desfilen les

autoritats civils i

religioses de la

zona i del

Pentàgon (inclòs

Napoleó i Eugenia

de Montijo); els aqueferats familiars de la

vident i les devotes vídues desvagades;

els menjacapellans i els teòlegs que han

d’emetre dictamen; mossèn Bertrand, el

seu confessor, que acabarà confessant-se

amb ella de pecats inconfessables; el

batlle de Lourdes i els bisbes més pròxims

i per tant més rivals; els benefactors de la

parròquia i els que s’hi fan la barba d’or o

només hi fan la viu-viu; els escriptors i els

periodistes insaciables; els jesuïtes, que

hi “ensumen poder”; els Jocs Florals de

Tolosa i el professor Lespy, que somia

escriure un gran poema èpic en bearnès i

en el gascó de la muntanya i vol canviar

Lourdes en Lorda, però que “si vol viure

feliç, ha d’acceptar d’una vegada que el

francès és l’única llengua viva, tant en el

món real com en el de la creació poètica”.

Joan
Solà
Avui, aigua
de Lourdes

Pep Coll
ha arribat

a aquell
punt dolç

del gran
narrador

Josep Martí
Mina
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