
fectament perquè, ja de tornada, algú
ens va regalar uns quants raïms. Però,
de l’obelisc, encara res de res.

Durant una altra visita es va produir
el miracle. Turgut Tuma, director de
la Iznik Meslek Yüksek Okulu (depar-
tament de ceràmica de la Uludag Üni-
versitesi de Bursa), em va presentar
un amic seu que es va oferir a acompa-
nyar-me a veure l’obelisc. Havia plogut
i el terra estava ben moll. La fèrtil zona
agrícola mostrava el seu esplendor i,
també, el fang que dificultava el trajec-
te. Fins que aconseguírem arribar. El
desitjat obelisc estava allà, dins una
vinya plena de solcs de tomatigueres,
amb els pàmpols que es desfeien i ra-
mells de tomàtigues tardanes que ana-
ven madurant lentament. El fang que
quasi ens arribava als genolls no acon-
seguia minvar la màgia del moment: la

planúria amb els daurats vegetals de la
tardor, uns núvols ben blancs damunt
un cel de blau transparent, un silenci
tan sols trencat per les fulles que que-
ien... I, a tocar de mà, l’obelisc. Torna-
rem sense dir ni una paraula. El vell
cotxe va saber sortir molt bé del labe-
rint de fang.

Tot havia quedat arxivat. Fins que
ara, fa pocs dies, va aparèixer la foto-
grafia d’aquella visita. L’obelisc de
Nicea! La veritat és que pressentia
aquest retrobament. Aprofitant per in-
vestigar un poc, he sabut que li que-
den dotze metres, dels quinze i mig
que tenia abans. I que té aquesta ins-
cripció: “T. Cassius, fill d’Asclepiodo-
tus, ha viscut 83 anys”. Se suposa que
formava part d’una tomba familiar.
També he pogut comprovar que han
arrabassat la vinya i que, al voltant de
les pedres antigues, hi han fet un tan-
cat de paret. No m’ha agradat gaire
perquè ho he vist com si ja es trobàs
dins una urbanització. Així que he de-
cidit que ho guardaré tal com ho tenia.
Si un dia torn a Nicea potser passaré el
temps a la vora del llac, miraré les bar-
ques de pesca i, quan tengui gana,
m’asseuré a un restaurant. Peix del
llac i un vi blanc local aixecaran un
bon monument.

Text i fotografia: Joan Manresa
joan.manresa@telefonica.net

Montaigne
i nosaltres
Un dels principis intel·lectuals que permeten entendre
la perdurabilitat de Montaigne passa per considerar la
força que té en ell el “pensament ondulant”. Josep Pla
ho va entendre de meravella: “Davant totes les opini-
ons humanes, hi ha la vida, que és una cosa ondulant i
que faci el que hom faci és una cosa que puja i baixa i
no hi ha més cera que la que crema.”

¿Què significa “ondulant”, en Pla i Montaigne? És un
principi de fluctuació, una constatació de la tragèdia o
del caotisme incessant en totes les coses. Més enllà dels
ideals, hi ha una realitat que no es posa d’acord amb
ningú, i que sempre se’ns esmuny de la manera més in-
sospitada. Constatar l’ondulació de tot equival a pactar
amb el món tal com és: imperfecte, incognoscible, sor-
prenent —no hi ha més cera que la que crema. També
ens porta a evidenciar la fal·libilitat humana: l’home
només té la raó per obrir-se un camí, però la raó és un
instrument feble, i massa sovint ens enganya més que
no ens porta a bon port. Per això Montaigne va titular
la seva obra Assaigs, creant un gènere fins llavors des-
conegut, un gènere que ell assenta d’una vegada per
totes i dins el qual no ha estat superat. L’assaig no és el
tractat; més enllà d’una sistematització completa de tot
un pensament —una manera com una altra de falsejar
la complexitat—, Montaigne inaugura una disposició
davant de la vida del pensament que s’aventura no en
un rigorisme impossible sinó en el tempteig, en l’explo-
ració, en l’experiència que se sotmet a les proves que la
vida, fatalment, ens regala de continu. El tractat que
Montaigne no va escriure hauria estat més impressio-
nat que no pas el seguit de consideracions ondulants
que coneixem com els assaigs, però hauria estat més
fals, és a dir, menys durador.

Les biblioteques estan farcides de grans volums
morts, construïts per grans savis que van confondre la
ciència amb l’omnisciència. Només Montaigne i els
seus no van cometre aquest pecat d’orgull. Altres pen-
sadors més prometeics (Hegel, Marx...) continuen se-
duint amb les seves grans catedrals de pensaments,
mitjançant les quals pretenen explicar la gegantina di-
ficultat humana. Montaigne, en canvi, és la simplicitat
arran de terra, un pensament de bona fe, arrelat en la
carn i en la visió de les coses quotidianes. Montaigne
també aconsegueix fer-nos avorribles molts altres su-
posats pensadors, tot aquells que carregats d’ínfules
han provat de fer passar els seus deliris per formes de
veritat acabada: Montaigne els anomenava “els savis
ineptes”. Llegir Montaigne, ara per fi traduït integra-
ment al català, és reconciliar-se amb la vida, amb la
pulsió dels que, rient-se de la saviesa, arriben a ser
savis sense ni tan sols voler-ho.
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instantània

Obelisc dins el fang
l’aviram

Text: Melcior Comes
melciorcomes@gmail.com

Ni una vegada, ni vint, són suficients
per fixar un retrat exacte del lloc que
es visita. No fou fins després de vàries
visites a Nicea, o Iznik (Turquia), que
vaig saber de l’existència d’un obelisc.
Entre totes les restes arqueològiques
de la ciutat del famós concili, mai no
n’havia trobat cap. Estava entretingut
amb les muralles i les diverses portes
d’entrada, el teatre, l’església, els mer-
cats, el llac, la vida camperola, l’escola
de ceràmica... Fins i tot un dia vaig aga-
far un cotxe per anar a veure unes
tombes situades a uns quilòmetres del
nucli urbà. M’acompanyava un càrrec
local amb les claus. Alhora que admi-
rava les pintures del seu interior, em va
explicar que unes quantes vegades
algú havia fet forats a les parets per pe-
netrar-hi. Excepte les pintures, al seu
interior no hi havia res per endur-se’n.
Era el mes de setembre, ho record per-

Obelisc que es troba dins els camps de conreu de Nicea (Turquia).

Té aquesta inscripció: 
“T. Cassius, fill d’Asclepiodotus, 

ha viscut 83 anys”. 
Se suposa que formava part 

d’una tomba familiar


