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OPINIÓ

es crisis econòmiques acostumen a
ser la conseqüència o l’origen de cri-
sis de valors. Les persones amb una

gran fortalesa espiritual generalment tenen
més capacitat per sobreviure a les crisis, si-
guin de la mena que siguin. Per aquesta raó
les vendes de llibres d’autoajuda no paren
d’augmentar, per molt que la indústria edi-
torial acusi que la demanda general a les
llibreries no absorbeix la variadís-
sima oferta de títols de tots els gè-
neres disponibles al mercat.

Llegir llibres que conviden a re-
flexionar sobre el model de vida
derivat de les inèrcies socials sem-
pre ajuda. De fet, des que es lle-
geix que hi ha hagut qui en la lec-
tura ha buscat autoajuda, inde-
pendentment que sobretot en els
últims anys des dels Estats Units
s’hagi afavorit el consum d’un de-
terminat tipus de llibres d’auto-
ajuda per raons estrictament co-
mercials, sense criteri ètic i sense
gust literari.

L’ascetisme deu ser una de les
millors vies per avançar cap al re-
colliment que en temps de crisi

L pot tornar-nos més resistents. Adesiara va
publicar el 2008, dins la col·lecció que va
batejar amb el feliç nom de Vagueries, As-
cesi, una traducció de Montserrat Camps
Gaset de l’obra que Nikos Kazantzakis
(Iràklion, 1883-Friburg de Brisgòvia, 1957)
s’estimava més de la seva producció i que
veia com el crit més esquinçat de la seva vi-
da, com un crit terrible de la sang.

Tot i que hi ha obres de Kazantzakis que
han tingut molta més projecció, com les
novel·les El Crist de nou crucificat i Alexis
Zorbàs, Ascesi és el llibre que reflecteix mi-
llor l’esperit d’aquest lluitador que es va
voler desfer de tot el que no li resultava es-
trictament indispensable.

Kazantzakis no acceptava els límits i es
definia com el treballador de l’abisme.

«Només jo existeixo. Sóc la teoria i
la praxi. Sóc la llei. Al defora de
mi, res no existeix», afirmava. La
realitat era per a ell el que imagi-
nava la seva ment: «Amb sereni-
tat, amb claredat, miro el món i
dic: tot això que veig, que escolto,
que tasto, que oloro i que toco són
creacions de la meva ment.»
L’inici d’Ascesi no deixa indife-
rent: «Venim d’un abisme tene-
brós. Anem cap a un abisme tene-
brós. L’espai de claror que hi ha
entremig l’anomenem vida.»
Des de l’epitafi de la seva tomba
que ens el fa present per sempre
més, Kazantzakis canta l’esperança
en temps de crisi: «No espero res.
No tinc por de res. Sóc lliure.»
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es de l’autonomia, Balears ha projectat
una imatge que oscil·la entre el grotesc

i el sinistre. La famosa resposta de qui era
president del govern Balear, Gabriel Cañellas,
a una pregunta sobre l’estat de la llengua a la
comunitat –«Aquí siempre estamos tirándonos
la lengua por la cabeza, y la lengua hay que me-
terla poco a poco»–; l’ambient general de cor-
rupció coincidint amb el govern de Jaume
Matas, etcètera. La nostra imatge no convida
a prendre’ns seriosament més enllà de l’espo-

D li per part de la gran bèstia golafre, l’Estat.
El PP ens ha governat llevat de dues legis-

latures, en què una conjura del PSOE amb
partits d’esquerra i nacionalistes ha permès
constituir govern. Durant el primer pacte de
progrés, la notorietat exterior ens l’atorgà
l’ecotaxa, un lleu impost que haurien d’ha-
ver pagat els turistes i que la dreta –mitjan-
çant el braç empresarial– convertí en arma le-
tal. El segon pacte ens ha confirmat, de por-
tes endins, que l’amor pel país no basta per

empeltar-li una mica de futur.
L’actual govern es caracteritza per l’ànsia

destructora de la llengua i la cultura pròpies.
Altres actes de govern hi estan íntimament
relacionats: com és el nomenament d’Anto-
nio Gómez, conseller de Presidència, com a
director general d’IB3, la ràdio i televisió pú-
bliques. Pensem que les eleccions generals
són aquí mateix. Bé, potser convengui més
no pensar-hi, que no se’ns ompli el cap de
quimeres incontrolables.
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Se’n torna a parlar
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«I en la meva bogeria vaig trobar la llibertat i la seguretat que dóna que no l’entenguin a un, ja que els
que ens comprenen esclavitzen quelcom de nosaltres». Khalil Gibran (1883-1931). Assagista, novel·lista i poeta libanès

Ferran Mascarell (conseller de Cultura): «És incomprensible que el govern de l’Estat vulgui interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra diversos articles de la llei de l’aranès».


