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A JerusalemAmb la publicació d’A Jerusalem,
Edicions 62, 2005, Josep Piera conti-
nua el periple mediterrani que inicià
amb l’Estiu grec, el 1985. I potser el
culmina amb l’aproximació a aquesta
ciutat, medul·la i vèrtex de cultures, de
conflictes i, en certa manera, punt de
partida de la cultura occidental.  

Ens trobem davant d’un llibre que fa
servir la ficció, l’escriptura d’assaig, la
nota crítica, l’escriptura de diari, la crò-
nica d’una estada en un hospital (des
d’on assisteix als esdeveniments que
varen ocórrer l’onze de setembre (11-S)
i els posteriors). L’autor hi combina el
relat i el reportatge, l’erudició i el liris-
me amb una voluntat d’acostament
sintètic i integralista. Aquesta filosofia
s’escampa per tot arreu i Piera ens la
referma de múltiples formes (com quan
comenta que, per al poeta, en el passat
hi ha el futur i en el futur el passat).
Amb tot, la simbiosi podria donar un
resultat bo o no tan bo. En aquest cas,
és una combinació ben reeïxida.

«El deixant del vaixell marca un camí
cap a la fosca», escriu l’autor en un
moment del viatge que el portarà a
palestina. És tota una premonició, per-
què si alguna cosa és la ciutat tres vol-
tes santa, és una força ingràvida on
nien el dolor i la culpa. Durant el viat-
ge, les escales (Santorini, Xipre) seran
un avanç del rostre de la ciutat. 

Jerusalem s’ha de recórrer a través
de diversos camins: els físics, però
també —m’atreviria a dir que princi-
palment— els mentals (religiosos, litera-
ris...). I així ho fa l’autor, per exemple,
intercalant peripècies amb personatges
que actualitzaran les accions de Maria,
de Jesús, de Gabriel, de Joan, de
Salomé. Alguns amb un component de
deliri força acusat, com ara Jesús, en
qui cohabiten el desig de puresa i la
instintivitat més primària, o Maria, una
jove que s’ha quedat prenyada d’una
nit boja. Acostar-se a Jerusalem és
topar-se amb els pilars de la cultura
occidental. El llenguatge ho revela:
«redempció», «culpa», «pecat»,
«àngel», etc. Piera veu en Jerusalem els
orígens mítics de la nostra civilització,
que té una encarnació en la voluntat de
paradís, en la utopia. I desig d’absolut,
que Piera designa com el «síndrome de
Jerusalem», l’anhel de santedat.

La combinació de realitats diverses
(viatge físic, viatge a través de la cultu-
ra, reflexió i anàlisi, sentiments i emo-
cions) fa d’A Jerusalem un dels llibres

més interessants i rics de Josep Piera.
Pel que fa al gènere —ja ho hem dit,
d’alguna manera, com tot llibre excep-
cional, s’autoinventa.

L’autor no deixa de fer un acte de
presència i no només per comentar
aspectes curiosos o notes d’actualitat a
l’entorn de la ciutat i de la cultura que
l’habita, sinó també per confessar-nos
les bases de la seua mirada. I ho fa
amb notes sobre creences, idees com
quan ens confessa que és un «creient
de la bellesa», ja que en fa, d’aquesta,
la seua religió. El llibre, així, dóna
compte no només de la realitat on es
viatja sinó també del viatger. Açò que
en tot moment és present esdevé impor-
tant, especialment quan l’autor relata
des d’una residència de vells, escrivint
des del record, etapes del viatge a la
ciutat. Després, hi assistirà als fets de
l’11-S i els encadenaments posteriors
(com ara la invasió d’Afganistan). 

Les circumstàncies (que recorden la
trama d’Ací s’acaba tot, el seu tercer lli-
bre sobre el Mediterrani) són alguns
dels components a remarcar. En primer
lloc, l’escriptura des del record (un
aspecte reiterat en l’obra de Piera que
fa pensar com estan renyides escriptura
i immediatesa) i, en segon lloc, hi ha
l’ingredient mediàtic que condiciona la
vida actual. Certament, en els nostres
dies mirem el món, la realitat a través
de les pantalles de televisió. No cal ser
un Baudrillard per adonar-se dels can-
vis que el món mediàtic ha introduït en
les nostres percepcions de la realitat. El
món s’ha convertit, tot ell, en especta-
cle, en un magma de veus i d’imatges
de neó (quines reals i quines irreals?
quines properes i quines llunyanes?).

Per això, des de la convalescència
hospitalària, el narrador assisteix al
torrent d’imatges que envoltaren l’11-
S. Nova York serà, ara, Jerusalem, la
capital del dolor, perquè el dolor
sacralitza els llocs. Abans, però, havia
escrit que la millor síntesi de la ciutat és
«La Tomba del Jardí», perquè a
Jerusalem no s’hi va a viure sinó a
morir. No és la bellesa el que té la ciu-
tat ans: «la tensió del fracàs, del fracàs
de les utopies, les divines i les huma-
nes, i alhora, la necessitat visceral,
inconscient, o irracional, de continuar
creient-hi». 

El llibre té —sota l’aparença de la
simple aventura viatgera— l’envergadu-
ra de les grans anàlisis de la cultura
occidental, molt adequades en el nostre
present tumultuós, ple de riscs derivats
de les desigualtats i dels ofuscats inte-
grismes. No sé si A Jerusalem culmina
el cicle mediterrani de l’autor, però per
l’aspiració a ser una obra total, així ho
sembla. És com l’alçaprem final d’una
òpera. I certament, ens aproxima al nuc
més destacat dels conflictes actuals
alhora que ens resitua en una escriptu-
ra que tot mirant el present fussa en el
passat, de vegades l’analitza amb el
bisturí psicològic, d’altres amb el pris-
ma de la cultura o de la història. Ens
parla de la memòria i del present, de la
ficció i de la realitat; del viatge físic, del
sedentari, del mediàtic, perquè tot és,
al capdavall, viatge.

A Jerusalem, també, hi ha intriga,
perquè el viatge és incertesa; hi ha
relats interessants, alguns corprene-
dors; hi ha, per acabar, una escriptura
solta i fresca, complaent. 
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