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Editorial 
 
 

eminent lingüista Antoine Meillet (1866-1936), alumne de Ferdinand de 
Saussure, afirmava que: «En relació al francès, el bretó és un instrument 
tan rudimentari i tan poc útil que cap bretó assenyat no pot ni somiar a fer-

lo servir com a eina preferent». Així, doncs, segons Meillet, el bretó no era, ni podia 
ser, una llengua de civilització com, evidentment, sí que ho era el francès. El 1890, 
Meillet va formar part d’un viatge de recerca al Caucas, on va estudiar l’armeni, que 
tampoc no devia ser una llengua de civilització sinó un instrument folklòric i prou. 
Meillet fou un partisà abrandat de l’esperanto i va influir en lingüistes amb força 
menys prejudicis com Émile Benveniste i Leonard Bloomfield. Entristits, 
comprovem que, més de cent anys després, encara volten molts meillets que 
diferencien entre llengües de cultura i llengües d’aldea. Ara bé, les d’aldea fins i tot 
els poden arribar a fer gràcia quan les senten tot passejant pel mercat o visitant 
l’últim cistellaire de la regió, sempre que ningú no pretengui —Déu nos en guard 
d’aital provincianisme— anar gaire més enllà.    
  
Encara bo que un altre lingüista, el nord-americà Edward Sapir (1884-1939), no va 
tardar gaire a exposar una evidència que es veu que, per a alguns, no n’és tant, 
d’evident: «qualsevol llengua, des de les més elaborades a les menys cultivades, és 
apta per a expressar les idees més complexes». La diversitat lingüística no genera 
conflictes; no és un problema. Comptat i debatut, cada cop és més clar, doncs, que 
l’esforç per a situar en un pla d’igualtat les diverses literatures del món ha d’anar 
íntimament lligat a la lluita per a garantir la supervivència de centenars de llengües 
(algunes de les quals són a Europa) immerses en processos gravíssims de 
substitució. 
 
En paraules del pensador Isaiah Berlin: «No podem fer enrere la història. No 
obstant això, no vull deixar de pensar que no és cap somni utòpic concebre el món 
com una mena d’abric multicolor i raonablement pacífic, on cada tros pugui 
desenvolupar la seva identitat cultural específica i ser tolerant amb els altres».  
 
El monogràfic d’aquest número d’El funàmbul es titula «Somnis». 
 
 
 

funàmbul 
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis 'corda' i ambulare 'caminar'] 

 
 
«[...] l’estat modern no és amic de la diversitat i manté ben fondes les arrels de 
l’esperit jacobí: en aquest cas ja no us diran que deixeu de parlar la vostra llengua 
regional, perifèrica o autonòmica; us parlaran dels avantatges internacionals 
d’una llengua oficial, de la llengua de tothom, la que us permetrà de salvar mars i 
oceans i, fins i tot, de servar vida i salut.» 
 

Jesús Tuson. Mal de llengües. A l’entorn dels prejudicis lingüístics 
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La meva vida (Fragment) 

MARC CHAGALL 
 

l primer que van veure els meus 
ulls va ser un abeurador.  

Simple, quadrat, mig buit, 
gairebé ovalat. Un abeurador de 
mercat. Quan m’hi posava, l’ocupava 
del tot.  

Jo ja no me’n recordo —m’ho 
devia explicar la mare— però just en 
el moment que vaig néixer, als afores 
de Vitebsk, en una caseta, prop de la 
carretera, darrere d’una presó, es va 
declarar un gran incendi.  

La ciutat cremava, el barri 
dels pobres jueus. 

Van transportar el llit i el 
matalàs, la mare i el nadó als seus 
peus, cap a un lloc segur, a l’altra 
banda de la ciutat.  

Però, primer de tot, vaig 
néixer mort. 

No volia viure. Imagineu una 
bombolla blanca que no vol viure. 
Com si s’hagués atipat de quadres de 
Chagall.  

La punxen amb agulles, la 
submergeixen en una galleda d’aigua. 
Al final somiqueja amb feblesa. 

Essencialment, vaig néixer 
mort. 

Voldria que els psicòlegs no 
extraguessin conseqüències 
inconvenients de tot això. Si us plau! 

Tanmateix, la caseta, prop de 
la carretera de Peskovatik, va 
romandre intacta. La vaig veure no fa 
pas gaire. 

El meu pare, tan bon punt es 
va haver enriquit, la va vendre. La 
casa em recorda el bony al cap del 
rabí verd que vaig pintar, o una 
patata, surant en una bota 
d’arengades i amarada de salmorra. 
Tot contemplant aquesta caseta des 
del cim de la meva grandesa recent, 
em crispava i em preguntava: 
«Realment: com vaig poder néixer, 
aquí? Com es pot respirar, aquí?». 

Però quan el meu avi, amb la 
barba llarga i negra, va morir 
honorablement, el meu pare va 
comprar, per quatre rubles, una altra 
casa. 

Al veïnat, cap manicomi, com 
el de Peskovatik. Al voltant, esglésies, 
cledes, botigues, sinagogues senzilles 
i eternes, com els edificis dels frescos 
de Giotto. 

Al meu voltant van i venen, 
fan voltes i giren o troten bonament 
tota mena de jueus, de vells i de 
joves, Javitxos i Bejlins. Un captaire 
corre cap a casa, un ric entra a la 
seva. El vailet de la héder corre cap a 
casa. El papa torna a casa.  

En aquella època encara no 
hi havia cinema. 

E 



Anàvem a casa, o a la botiga. 
Vet aquí el que em recorda la meva 
menjadora.  

No dic res del cel, de les 
estrelles de la meva infantesa. 

Són les meves estrelles, 
dolces; m’acompanyen a l’escola i 
m’esperen al carrer fins que en surto. 
Pobres, perdoneu-me. Us he deixat 
soles a una alçada tan vertiginosa! 

La meva ciutat trista i feliç! 

De nen, t’observava des del 
nostre llindar, pueril. Als ulls 
infantils, apareixies clara. Quan el les 
baranes m’empipaven, m’enfilava a 
una fita petita. Si, tot i així, encara no 
et veia, pujava fins al terrat. Per què 
no? El meu avi també hi pujava. 

I et contemplava ben a gust. 

Aquí, al carrer Pokrovskaia, 
vaig néixer per segona vegada.  

Heu vist mai, en alguns 
quadres florentins, un d’aquells 
personatges amb la barba ben llarga, 
els ulls bruns i alhora cendrosos, amb 
la cara de color ocre cuit i coberta de 
plecs i arrugues? 

És el meu pare. 

O si heu vist alguna de les 
figures de l’Hagadà, d’aspecte 
pasqual i pallús. (Perdona’m, pare 
meu!) 

Te’n recordes, vaig fer un 
quadre de tu. El teu retrat hauria 
hagut de produir l’efecte d’una 
espelma, que s’encén i s’apaga alhora. 
L’olor, la del somni. 

Una mosca zumzeja —
maleïda—, per culpa seva m’adormo. 

Cal que parli del meu pare? 

Què val un home si no val 
res? Si és inestimable? I és per això 
que em costa de trobar les paraules 
justes per a ell. 

Al meu avi, preceptor 
religiós, no se li va acudir res de 
millor que col·locar mon pare —el seu 
fill gran—, des de ben menut, com a 
empleat en un magatzem 
d’arengades, i el seu fill petit, a cal 
perruquer.  

No, no hi va ser ni empleat: 
durant trenta-dos anys va ser-hi un 
simple obrer. 

Aixecava botes pesants i el 
meu cor tremolava com un flam quan 
veia que aixecava tant de pes i 
removia les arengades petites amb les 
mans gelades. El seu patró gras 
s’estava al costat com un animal 
dissecat. 

La roba del meu pare de 
vegades brillava a causa de la 
salmorra de les arengades. Reflectia 
pertot, per dalt, pels costats. Tan sols 
la seva cara, de vegades groga, a 
voltes blanca, adreçava de tant en 
tant un somriure feble. 

Quin somriure! D’on 
provenia? 

Rebufava pel carrer, per on 
vagaven passants obscurs que 
reflectien la llum de la lluna. De 
sobte, vaig veure com li brillaven les 
dents. Em recordaven les del gat, la 
vaca, qualsevol mena de dents. 



Del meu pare tot em 
semblava enigmàtic i trist. Imatge 
inaccessible.  

Sempre cansat, capficat, els 
seus ulls era l’únic que reflectia 
dolçor, d’un blau grisós. 

Dins la seva roba, greixosa i 
bruta per la feina, amb butxaques 
llargues d’on sortia un mocador d’un 
vermell esmorteït, arribava a casa, alt 
i magre. La nit hi entrava amb ell. 

De les butxaques en treia una 
pila de pastissos, de peres confitades. 
Ho repartia tot amb la mà arrugada i 
bruna als nens. Arribaven a la boca 
amb més delícia, més sabor i més 
transparents que si haguessin vingut 
del plat de taula. 

I una nit sense pastissos i 
sense peres que sortien de les 
butxaques del papa, era una nit trista 
per a nosaltres.  

Aquest cor del poble, poètic i 
esmorteït pel silenci, tan sols es feia 
amb mi. 

Va guanyar, fins al final dels 
seus anys bons, vint rubles i prou. 
Les propines petites dels compradors 
amb prou feines milloraven el seu 
sou. Tanmateix, el meu pare no va ser 
un noi pobre. 

La fotografia de quan era jove 
i les meves observacions del nostre 
armari em van demostrar que es va 
casar amb ma mare, armat d’una 
certa força física i financera, ja que va 
oferir a la seva promesa —una noia 
baixeta, que encara va créixer 
després de casar-se— una bufanda 
magnífica.  

Casat, ja no va enviar el seu 
salari a son pare i duia casa seva. 

Però voldria enllestir el perfil 
de l’avi barbut. No sé si va ensenyar 
els seus alumnes durant gaire temps 
més. Diuen que va ser un home 
respectable.  

Quan vaig visitar la seva 
tomba al cementiri amb la meva àvia 
—fa deu anys—, tot observant el 
monument, em vaig adonar que havia 
estat un home honrat. Un home 
inestimable, un sant.  

Reposa ben a la vora del riu, 
al clos negre on s’escola l’aigua 
tèrbola. Sota el turó, prop d’altres 
sants morts des de fa molt. 

Erosionada, tanmateix s’ha 
conservat, la làpida, amb lletres 
gravades en hebreu: «Aquí 
descansa...». 

L’àvia me l’assenyalava amb 
un dit: «Vet aquí la tomba del teu avi, 
el pare del teu pare, i el meu primer 
marit». 

Els seus llavis barbotejaven, 
sense saber plorar. Xiuxiuejava 
paraules, seves o de pregàries. Jo 
escoltava com es lamentava, 
inclinada damunt el monument, com 
si aquella pedra i aquell turonet 
fossin l’avi, com si ella s’adrecés al 
fons de la terra o com si fos un 
armari qualsevol, on reposés un 
objecte, tancat per sempre.  

«T’ho suplico, David, resa per 
nosaltres. Aquí tens la teva Basheva. 
Ora pel teu fill malalt Chaty, pel teu 
feble Zoussy, pels seus fills. Ora 
perquè siguin homes honestos amb 
Déu i el món.» 



En canvi, l’àvia m’era més 
familiar. Aquesta bona dona estava 
formada tan sols per un mocador que 
duia al voltant del cap, una faldilla 
petita i una figura arrugada. 

Amb prou feines feia un 
metre. 

Al cor, l’amor dedicat als seus 
nens preferits i al seu llibre 
d’oracions. 

Quan es va quedar vídua, es 
va casar, amb l’aprovació del rabí, 
amb el meu altre avi, pare de ma 
mare, també vidu. Aquesta primera 
parella va morir l’any que els meus 
pares es van casar. Al tron hi va pujar 
la meva mare. 

 
 

 

MARC CHAGALL (1887-1985) va néixer a Vitebsk (Bielorússia). El seu nom en 

ídix era Moishe Segal. Mai no es va vincular del tot a cap moviment d’avantguarda, 

tret del surrealisme. La seva obra es caracteritza per la reproducció d’escenes 

quotidianes del seu poble natal, sovint tractades des d’un punt de vista fantàstic i 

ideal. A París coneix Modigliani i Apollinaire. Més endavant viu a Rússia, Berlín i, 

finalment, el 1941 s’ha d’exiliar als Estats Units. Quan acaba la guerra, torna a 

França, que és on morirà. Molts dels seus quadres estan protagonitzats per la seva 

dona, Bella Rosenfeld.  



Somnis 
topies, distòpies, ambicions, anhels, passions, malsons, revelacions, 

desitjos, passions, visions, ideals, records, aparicions, desaparicions, 

progressos, plans, revolucions, prediccions... somnis. Tot parteix dels 

somnis, encara que, com Mercutio, sapiguem que els somniadors menteixen sovint, 

cosa que la realitat i la ficció s’encarreguen de confirmar. També hi ha els qui fins i 

tot somien a interpretar els somnis, és a dir, els qui pretenen somiar-los. 

Més Shakespeare: a La tempesta Pròsper afirma que estem fets del mateix 

que els somnis, per tant, segurament calia dedicar-los aquest humil monogràfic. 
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La conquesta de la ubiqüitat 
PAUL VALÉRY 

 
es nostres Belles Arts, amb les 
seves variants i usos fixats, van 
ser instituïdes, en una època 

ben diferent de la nostra, per homes 
que tenien un poder d’acció sobre les 
coses del tot insignificant comparat 
amb el que nosaltres posseïm. Però 
l’augment formidable dels nostres 
mitjans, l’adaptabilitat i precisió que 
atenyen, les idees i costums que 
introdueixen, ens asseguren un seguit 
de canvis propers i molt profunds en 
l’antiga indústria d’allò que és Bell. 
En totes les arts hi ha un vessant físic 
que ja no es pot contemplar ni tractar 
com no fa pas gaire, que no es pot 
sostreure a les obres del coneixement 
i del poder moderns. Ni la matèria ni 
l’espai ni el temps són des de fa vint 
anys el que havien estat sempre. Cal 
esperar que novetats tan grans com 
aquestes transformin tota la tècnica 
de les arts, que actuïn sobre la creació 
i arribin, tal vegada, a modificar 
meravellosament la noció mateixa 
d’art. 

D’entrada, de ben segur que 
aquests canvis afectaran únicament 
la reproducció i la transmissió de les 
obres. Sabrem transportar o 
reconstituir a tot arreu el sistema de 
sensacions —o més ben dit, el sistema 
d’excitacions— que un objecte o un 
esdeveniment qualssevol dispensen 
en un lloc qualsevol. Les obres 
adquiriran una mena d’ubiqüitat. La 
seva presència immediata o la seva 
restitució sempre dependran de 
nosaltres. Ja no existiran en si 
mateixes i prou, sinó que les 
trobarem totes on hi hagi algú i un 
aparell. 

(Les obres) Ja no seran res 
més que diversos tipus de fonts o 
d’orígens, i els seus beneficis es 
trobaran o es retrobaran sencers on 
es voldrà. Com l’aigua, com el gas, 
com el corrent elèctric que venen de 
lluny fins a les nostres llars per 
respondre les nostres necessitats 
mitjançant un esforç gairebé nul, així 
també ens alimentarem d’imatges 
visuals o auditives que naixeran i 
s’esvairan fàcilment, només amb un 
senyal. Igualment com ens hem 
acostumat —per no dir sotmès— a 
rebre l’energia a casa nostra de 
maneres diverses, trobarem també 
ben senzill d’obtenir-hi o de rebre-hi 
aquestes variacions o oscil·lacions 
tan ràpides que els òrgans dels 
nostres sentits captaran i integraran. 
Desconec si mai cap filòsof ha 
somniat amb una societat que 
distribuís Realitat Sensible a 
domicili. 

La Música,1 d’entre totes les 
arts, és la que es troba més a prop de 
ser transposada al mode modern. La 
seva naturalesa i el lloc que ocupa al 
món la designen per ser la primera 
que modifiqui les seves formes de 
distribució, de reproducció i fins i tot 
de producció. De totes les arts és la 
més sol·licitada, la que es barreja més 
amb l’existència social, la més 
propera a la vida que ella anima, 
acompanya i de la qual imita el 
funcionament orgànic. Tant si es 
tracta de la melodia o de la lletra, de 
la pausa o de l’acció, del règim o de 
les sorpreses de la nostra existència, 

                                                           
1 En majúscula a l’original. (N. del t.) 
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la música sap endur-se’n, combinar i 
transfigurar-ne l’aspecte i els valors 
sensibles. Ens teixeix un temps de 
vida falsa prement suaument les 
tecles de la veritable. Ens hi 
acostumem, ens hi lliurem d’una 
manera tan deliciosa com a les 
substàncies «justes, poderoses i 
subtils» que lloava Thomas de 
Quincey. 

Com que la Música toca 
directament la mecànica afectiva de 
què participa i que manipula al seu 
gust, és universal per essència; 
encisa, fa ballar arreu. Com la 
ciència, esdevé necessitat i producte 
internacional. Aquesta 
circumstància, afegida als progressos 
recents pel que fa als mitjans de 
transmissió, plantejava dos 
problemes tècnics: 

I. Fer sentir arreu del món, 
instantàniament, una obra musical 
que s’executi en qualsevol lloc. 

II. Restituir com es vulgui una obra 
musical, arreu del món i en qualsevol 
moment. 

Aquests problemes ja s’han 
resolt. Les solucions cada dia són més 
perfectes. Per altra banda, encara 
som força lluny d’haver domat els 
fenòmens visibles fins aquest punt. El 
color i el relleu encara són força 
rebels. Un sol que es pon al Pacífic o 
un Ticià que està a Madrid no poden 
aparèixer encara en una paret de la 
nostra cambra amb tanta força i tan 
enganyosament com hi rebem una 
simfonia.  

Tot arribarà. Potser encara 
serà millor, i sabran fer-nos veure 
quelcom que es trobi al fons del mar. 
Ara bé, d’ara endavant l’univers de 

l’oïda, dels sons, dels sorolls, de les 
veus i dels timbres ens pertany. 
L’evoquem quan i on ens ve de gust. 
Fins fa poc, no podíem fruir de la 
música quan volíem ni segons el 
nostre estat d'ànim. El nostre gaudi 
s’havia d’acomodar a una ocasió, un 
lloc, una data i un programa.  

Quantes coincidències que 
calien! S’ha acabat la servitud tan 
contrària al plaer i tan contrària a la 
intel·ligència exquisida de les obres. 
Poder triar el moment del plaer, 
poder experimentar-lo quan no és 
tan sols l’esperit que el desitja, sinó 
que l’ànima i l’ésser n’exigeixen un 
esbós, és oferir les possibilitats més 
grans a les intencions del compositor, 
perquè permet que les seves criatures 
revisquin en un mitjà ben poc 
diferent del de la seva creació. La 
feina del músic, autor o virtuós, troba 
en la música enregistrada la condició 
essencial del rendiment estètic més 
alt. 

Això em fa pensar en una 
fantasia que vaig veure de nen en un 
teatre estranger. O que crec que vaig 
veure. Al palau de l’Encantador, els 
mobles parlaven, cantaven, tenien un 
paper poètic i burleta. Quan s’obria 
una porta, se sentia una fanfàrria 
pomposa o escandalosa. Tan bon 
punt ens assèiem en un puf, aquest 
deixava anar un gemec en forma de 
frase cortesa. Cada objecte exhalava 
una melodia quan el fregàvem. 

Desitjo que no ens acostem 
mai ni de bon tros a aquest excés de 
màgia sonora. De fet, ja es fa molt 
difícil de menjar o beure en un cafè 
sense que ens molesti algun concert. 
Però seria meravellosament dolç 
poder canviar com volguéssim una 
hora buida, un vespre etern, un 



diumenge infinit, per màgia, tendresa 
i moviments espirituals.  

Hi ha dies grisos, hi ha 
persones molt soles, i a sobre s’hi 
afegeix l’edat o la invalidesa que les 
tanquen en si mateixes, éssers que 
coneixen de sobres. Aquestes durades 
tristes i vanes, i aquests éssers 
destinats al badall i als pensaments 

foscos, tenen ara la possibilitat 
d’adornar el seu odi o d’infondre-li 
passió. 

Aquests són els primers fruits 
que ens proposa la nova intimitat 
entre la Música i la Física, l’aliança 
immemorial de les quals ja ens havia 
donat tant. En veurem moltes més.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL VALÉRY (1871-1945), poeta i assagista francès. Molt influenciat per 
Mallarmée, va ingressar en l’Acadèmia francesa el 1925. Durant més de cinquanta 
anys va escriure diàriament als seus Cahiers, publicats pòstumament. Tot i que 
sovint se n’ha volgut destacar el caràcter conservador, l’obra de Valéry mostra força 
lligams amb pensadors com Walter Benjamin i Theodor Adorno. En català en 
podem llegir Monsieur Teste (1994), El cementiri marí i altres poemes (1984), 
Eupalinos o l’arquitecte (1983) i La Jove Parca (1980). 



Sobre els somnis 
THOMAS BROWNE 

assem la meitat dels dies a l’ombra de la terra i el germà de la mort exigeix 
un terç de les nostres vides. Una bona part dels somnis que tenim està 
entreteixida de visions i d’objectes fantàstics amb els quals sabem que ens 

enganyem. El dia ens proveeix veritats; la nit, ficcions i falsedats, que divideixen 
incòmodament l’estat natural dels nostres éssers. I, així, havent passat el dia enmig 
de tasques sòbries i de recerques racionals de la veritat, ens lliurem del tot a un 
estat en què els caps més equilibrats han comès totes les monstruositats de la 
malenconia, que no són pas millors que els disbarats i la bogeria. 

Feliços són els qui se’n van a dormir amb música greu, com Pitàgores, o 
tenen maneres d’ordenar llur esperit fantàstic, les divagacions indomables del qual 
dominen el somni interior, omplint els nostres caps amb visions de Sant Antoni i de 
somnis de Lípara a les cambres pacífiques del descans.  

Els pensaments virtuosos del dia enterren tresors bons per a la nit, per la 
qual cosa les impressions de les formes imaginàries apareixen com semblances 
equilibrades, acceptables per als nostres éssers adormits i preparatòries de les 
impressions divines: per això el somni de Salomó fou feliç. Així de preparat, Jacob 
bé va poder somniar en àngels sobre un coixí de pedra, i el primer somni d’Adam 
deu haver estat el millor que hi ha hagut mai.  

Aristòtil dubta, sense raonar-ho, que hi hagi somnis divins. Que n’hi ha de 
diabòlics no ho dubtem gens ni mica. Per què no n’hi poden haver d’angelicals? Si 
hi ha esperits guardians, segur que no estan inactius quan dormim sinó que, de 
vegades, ens deuen ordenar els somnis i moltes de les premonicions estranyes, 
instigacions o descobriments que ens sorprenen tant deuen sorgir d’aquests 
fonaments.  

Ara bé, els fantasmes del somni normalment caminen pel camí ample dels 
somnis naturals i animals; mentre que els pensaments o accions del dia són 
representats i ressonen a la nit. Per tant, qui pot dubtar que Crisòstom somniés en 
Sant Pau si cada dia en llegia les epístoles; o que Cardano, de tant rumiar en les 
estrelles, somiés que la seva ànima era a la lluna! La gent pietosa que cada dia 
pensa en el cel i en el seu estat benaventurat, amb prou feines pot escapar-se dels 
fantasmes nocturns que hi ha, que, tot i que de vegades són interpretats com a 
il·luminacions o somnis divins, considerats com cal poden provocar visions animals 
i escenes nocturnes naturals de llurs contemplacions diürnes.  

Interpretem molts somnis gràcies a una exposició sagaç dels signes dels 
temes que els conformen; llur interpretació rau en l’essència i el misteri fonamental 
de semblança, pels quals el qui entén de quin principi natural depèn cada idea pot, 
per mitjà d’una adaptació simbòlica, posseir una manera adequada de llegir els 
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caràcters de Morfeu. En somnis com aquests, Artemidor, Ahmed i Astrampsic, de la 
onirocrítica grega, egípcia i àrab, poden suggerir alguna interpretació: quan llegim 
que al somni de Jacob hi ha una escala, ells ens diran que les escales i pujar-hi 
signifiquen ascensió; quan considerem el somni del faraó, ells ens ensenyen que els 
rius desbordants volen dir abundància; els bous magres, la gana i l’escassetat i, per 
tant, era ben raonable que el faraó en demanés la interpretació als seus mags que, 
essent egipcis, havien d’estar ben versats en els símbols i les nocions jeroglífiques 
de les coses. Pel que fa a endevinacions d’aquesta mena, el tirà més gran fou 
Nabucodonosor, perquè, a més de la interpretació, demanava el somni mateix, el 
qual, essent probablement determinat per inspiració divina, podia escapar-se del 
camí comú dels fantasmes que Satanàs podria haver traçat.  

Alexandre, quan es dirigia a assetjar Tir, va somniar en un sàtir; per cap 
grec no va ser complicat d’interpretar-ho com: «Tir serà teu». Ell, que havia 
somniat que veia el seu pare rentat per Júpiter i ungit pel sol, tenia motius per 
témer que el crucifiquessin, amb la qual cosa el seu cos seria rentat per la pluja i 
assecat per l’escalfor del sol. El somni de Vespasià era més difícil d’explicar, així 
com el de l’emperador Maurici sobre el seu successor Flavi Focas. I qualsevol 
hauria tingut problemes per interpretar el llenguatge d’Asclepi, quan a una persona 
tísica li va allargar els dits, volent dir, així, que la seva cura consistia en els dàtils, a 
partir de l’homonímia que en grec diu igual dàtils i dits.  

Devem als somnis que Galè fos metge; Dió, historiador, i que el món hagi 
vist algunes obres notables de Cardano. Tanmateix, qui ordenés els seus assumptes 
segons els somnis o de la nit en fes una norma per al dia, es podria enganyar 
ridículament. Cal compadir molt Ciceró perquè, havent exposat la vanitat dels 
somnis, es va perdre per la il·lusió d’un de seu, que el van urgir a acudir a August.  

Tot i que els somnis puguin ser fal·laços pel que fa als esdeveniments 
externs, poden ser realment significatius pel que fa al nostre interior i ens poden 
ajudar a entendre’ns més bé. Quan dormen, els homes actuen amb una certa 
conformitat amb els seus sentits desperts i poden extreure consols o desencisos 
dels somnis, que íntimament ens parlen de nosaltres. És poc probable que Luter 
tingués por d’un esperit durant la nit, perquè una aparició igual no l’hauria 
espantat de dia. Alexandre no hauria pas fugit en els combats més punyents dels 
somnis, ni Demòstenes hauria aguantat dret, si amb prou feines no ho podia fer 
despert. La gent d’integritat radical no serà pervertida fàcilment en llurs somnis i 
les ments nobles tampoc no hi faran coses lamentables. Cras no hauria pas estat 
generós en un somni, ell que tenia el puny tan despert. Però un home hauria pogut 
viure tota la vida damunt la mà adormida d’Antoni.   

Hi ha un art per provocar somnis i per interpretar-los i els metges ens diran 
que hi ha aliments que ens els fan turbulents i, d’altres, tranquils. Cató, que 
adorava la col, devia comprovar-ne l’efecte cru en el somni; els egipcis devien 
trobar algun avantatge en llur abstinència supersticiosa de cebes. Pitàgores tenia 
somnis encara més tranquils quan s’abstenia del tot de mongetes. Fins i tot Daniel, 
aquell gran intèrpret de somnis, amb la seva dieta de llegums sembla que no va 
escollir gaire bé per dormir tranquil, segons la medicina grega.  



A l’engany dels somnis, cal afegir-hi que els objectes fantàstics semblen 
més grossos del que són i, quan els contemplem en l’estat vaporós del somni, 
eixamplen els seus diàmetres davant nostre; per la qual cosa és més fàcil somniar 
en gegants que en pigmeus. Demòcrit amb prou feines va poder somniar en àtoms, 
ell, que tan sovint hi rumiava.  

Helmont va somniar que era una bombolla que arribava a la vuitena esfera. 
Una mica d’aigua es converteix en un mar; un buf de vent, en una tempesta; un gra 
de sofre encès a la sang pot fer una flama com l’Etna, i una guspira petita als 
budells d’Olímpia un llamp que ocupi tota l’habitació.  

Però més enllà d’aquests enganys innocents, hi ha un estat pecaminós de 
somnis; tan sols la mort, no pas els somni, pot posar fi al pecat i hi pot haver un 
llibre nocturn de les nostres iniquitats; ja que al costat de les transgressions 
diürnes, els casuistes ens diran que els pecats mortals en els somnis sorgeixen de 
precogitacions malignes; mentre que la llei humana no jutja els noctàmbuls; i si un 
somnàmbul es trenca el coll, o mata un home, no en fa cas. Dionisi fou 
absurdament tirànic quan va matar un home perquè havia somniat que el matava a 
ell, i per prendre la vida a qui tan sols fantàsticament li havia pres la seva. Làmia 
fou ridículament injusta quan va demanar una compensació a un jove que havia 
confessat el plaer d’ella per un somni, que ella havia negat als seus sentits desperts, 
i en pensar que mereixia quelcom pel gaudi fantàstic de la seva ombra. 

Si hi ha deutes com aquests, els devem molt a les simpaties, però l’esperit 

comú del món ha de ser jutjat amb endarreriments com aquests. Si alguns s’han 

esvaït, també poden haver mort en somnis, ja que la mort és un esvaïment 

confirmat i prou. Si Plató va morir en un somni, com alguns mantenen, ha 

d’aixecar-se i dir-nos-ho. Que alguns no hagin somniat mai és tan improbable com 

que d’altres no hagin rigut mai. Que els nens no somniïn durant el primer mig any 

de vida, que hi hagi homes en alguns països que no somniïn, amb molts altres, són 

per mi somnis de malalts, somnis provinents de la porta d’ivori i visions d’abans de 

mitjanit.  

 

 

 

THOMAS BROWNE (1605-1682) és un dels autors més importants del 

Renaixement anglès. Browne va estudiar medicina a les universitats d’Oxford, 

Pàdua, Montpeller i Leiden. Un cop graduat, va practicar la medicina a Norwich la 

resta de la seva vida. Les seves obres més conegudes són Religio Medici i 

Pseudodoxia Epidemica, totes dues escrites en anglès i, posteriorment, traduïdes al 

llatí, francès, italià i holandès. En català no en podem llegir res.  



Insomni 
JOAN FUSTER 

er exemple: jo. ¿I per què no algú altre? Sí: també algú altre, qualsevol altre. 

Sospito que l’experiència, idèntica o semblant, o deu ser insòlita: cadascú, 

tothom haurà passat o passarà per uns moments com aquests. Jo —per 

exemple—, doncs. ¿M’he ficat al llit més d’hora que de costum? ¿Què no funciona 

bé en mi? Consulto el rellotge: hauria d’estar adormit, ja. I el cas és que no tinc son. 

Reposo, això sí. Em sento cansat, i renuncio a posar-hi en joc els meus nervis. Faig 

allò que diuen que cal fer quan un es troba desbordat per la fatiga: em relaxo, 

relaxo els músculs, fins i tot relaxo l’esperit. ¿L’esperit? Ho deixo córrer. El contacte 

dels llençols, el coixí, el silenci de la nit, em resulten amables. Penso en tot i en res. 

La son no ve. Respiro, i d’entre la roba m’arriba la meva olor: l’olor del meu cos. 

Contra la post del pit, el cor batega. Tot això és ben natural: visc. D’una manera 

gairebé inconscient, em dic: «Visc». ¿Què significa viure? ¿és això —un abandó 

merament orgànic— viure? Els meus sentits, atenuats però desperts, en donen 

testimoni. La respiració, l’olfacte, el cor —i el cansament difús, i el frec de les teles, i 

la calma de l’hora, em diuen que visc: ¿gosaré definir-ho d’alguna manera? Ja no 

penso en tot i en res: començo a pensar en això. Busco unes paraules: biologia 

passiva. Em fa la impressió que somric. Són unes paraules emfàtiques. Però, ¿si no 

aquestes, quines? Penso en mi, però jo soc, ara, aquest cos jacent, que respira i 

transpira, que voldria dormir i no pot, que té la nit i el desistiment sobre la meva 

carn. Jo soc, ara, això: un cos. Un cos viu: passiu, tanmateix. Anatomia i fisiologia a 

seques —i una tímida, intermitent, lleu consciència de ser-ho. No m’adormo. Ni 

tinc res que m’obsessioni, que em tempti de distreure’m, que m’obligui a 

concentrar-me. El cos se’m fa immediat. No és freqüent que el cos —la nostra 

entitat material— se’ns faci sensible en la seva estricta dimensió física. Si gaudim de 

bona salut, no el sentim: ens escampem en preocupacions que no hi tenen res a 

veure, un negoci, un poema, una collita, un temor, una esperança. Si ens assalta un 

dolor, per malaltia o per accident, el dolor —localitzat o asfixiant— ens arrossega a 

la seva amarga realitat insuportable. El cos, però, no el sentim. És ara que sento el 

cos: que me’l sento. Sento que viu —i, per tant, que visc. Viure és això: un cos que 

alena, que palpita, que sua, que sent el buit del temps. La sang corre per venes i 

artèries, el metabolisme segueix el seu curs, mil operacions químiques m’aguanten. 

Ho he llegit als llibres. No ho recordo bé, però ho he llegit en llibres de confiable 

autoritat. La meva vida és una successió ininterrompuda de processos químics. 

¿Químics? Tant se val. Diguem-ne biologia. Bios, vida. Acudir al mot biologia, 

biològic, per sortir del pas, parlant de la vida, és caure en pecat de redundància. 

Què hi farem! La vida, la meva vida és una successió ininterrompuda de 

processos... ¿Ininterrompuda? ¿I si s’interromp? De sobte, se m’acut que he de 

morir. No que puc morir, sinó que he de morir. Ineluctablement, decididament: he 
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de morir. He de morir-me. La idea em sorprèn d’una manera nova, així, ara. És clar 

que sabia, i de sempre!, que m’he de morir. M’ho han dit els pares i els mestres i les 

lectures. Fins i tot em van ensenyar, a col·legi, a confegir un sil·logisme que ho 

provava. «Tots els homes són mortals. Sòcrates és home. Ergo, Sòcrates és mortal.» 

Sòcrates o jo. Mortal, o sigui moridor: que s’ha de morir —que m’he de morir. 

Tothom es mor, un dia o altre. Ho he vist. ¿A quants enterraments he assistit, 

d’ençà que porto pantalons llargs? Al poble, els enterraments són cerimònies 

trivials. Potser no ho són per als familiars del difunt: no ho sé. Ho són per al difunt 

i per als amics i veïns de l’acompanyament. I per als capellans. Una cerimònia. 

L’enterrament és una cerimònia, però ¿i morir-se? Em moriré. Precisament perquè 

em sento viure, veig clar que m’he de morir. Quan parlem de la mort amb els altres 

—de la nostra mort—, enmig del tràfec diari, fem trampa: parlem de la nostra mort, 

però no hi creiem, no la percebem com una imminència. L’insomni, aquesta 

sensació passiva de viure, ara, allargat al llit, me la fa intuir d’una forma especial. 

Visc: soc un candidat a cadàver. Com ara soc al llit, m’instal·laran en un taüt: 

només que ja no respiraré, ja no bategarà el meu cor, ja no m’arribaran sorolls ni 

olors. Amortallat, ¿quin efecte faré? No m’importa. Ja s’ho apanyaran ells. Ells són 

els altres: els supervivents, els qui em sobrevisquin. Les pompes fúnebres que 

puguin ser-me dedicades no arriben a interessar-me. De vegades, per fer hipòtesis, 

m’he preguntat com m’agradaria de morir. Penso una escenografia preciosa. El 

supòsit seria una mort analgèsica, una mort plàcida, no atribolada pel dolor físic. 

Tinc una gran por al dolor físic: al cop, a la injecció de la infermera, a l’instrument 

del dentista. Voldria morir-me sense dolor. Aleshores, rodejat d’unes poques 

persones amigues, callat, m’extingiria de mica en mica. Al giradiscos sonaria un 

quartet de Mozart, posem per cas: uns violins de dibuix clar, subtil, retallat. Aquell 

quartet, Mozart l’hauria escrit per a una festa de prínceps o per agrair el favor d’un 

mecenes. Els prínceps, els mecenes, Mozart, ¿què són, a hores d’ara? Uns noms en 

la memòria dels melòmans, com a màxim. El quartet m’acompanyaria en el trànsit. 

Fa bonic. Però, de fet, ¿com em moriré? Potser em liquidarà un auto, pel carrer, en 

un instant d’ofuscació o de despistament. O serà un càncer. O un atac cardíac. O la 

vellesa, purament i simplement la senectut, pot arrossegar-me a la mort en un estat 

de decadència tal, que Mozart em resultarà inaudible. Començo a endormiscar-me. 

El ritme del pols em ressona dins del cap, però els ulls em pesen. Dormim amb els 

ulls: és curiós! La naturalesa, la Mare Naturalesa, té coses ben estranyes. El meu 

cos entra en el son. I en el meu cos, ara, es trama la meva mort. La somnolència 

m’impedeix de mesurar bé aquesta perspectiva. La meva mort s’està confabulant en 

el meu cos, mentre tracto de dormir. Unes cèl·lules enfolleixen, i demà es declararà 

el cranc. O es prepara el col·lapse: l’aorta o el cor. Tal vegada serà el fetge, devastat 

per l’alcohol. O la melsa. ¡Què pot haver-me devastat la melsa? O... Cada part del 

cos, d’aquelles que en diuen vitals, és —precisament perquè és vital— una 

possibilitat de perill: un risc mortal. La pròpia defunció depèn d’això. O d’una 

eventualitat traumàtica. Si no m’atropella un cotxe, ¿no em cremarà un inquisidor, 

no m’afusellarà un revolucionari? No se sap mai. La mort té molts camins: tots els 



camins porten a la mort. Vagament, m’adono que estic navegant entre frases 

banals, mig formulades en la meva imaginació ensopida. Em regiro. Torno a 

desvetllar-me. Obro els ulls i miro la fosca. Paro l’orella, i sento un fil d’aigua que 

cau des de qualsevol aixeta de la casa. Hi ha la nit, el veïnat que dorm, algú que 

treballa, d’altres que pateixen, dones que donen a llum, poetes que fan versos de 

cara a la matinada. ¿Per què fan versos els poetes? I fan versos sobre la mort. Si no 

em sentís tan cansat, ara m’aixecaria i provaria d’escriure uns versos: uns versos 

sobre la mort, és clar. També hi ha algú que es mor, mentre jo cavil·lo. I jo em 

moriré. ¿Què importa l’imperatiu categòric, l’extorsió de la plus-vàlua, la gramàtica 

històrica, la teoria de la relativitat, si jo em moro? ¿Què és tot això davant d’un 

càncer, davant d’una angina de pit, davant d’un vehicle que em destrossa? Jo puc 

morir-me d’un càncer, d’una angina de pit, d’un accident de carretera. ¿La resta? 

M’entra un escrúpol: soc un egoista. Un home, ¿què val, què és, què significa? No 

res. Certament, la moral, l’explotació econòmica, la ciència, són més importants 

que un sol home. Però ¿i si l’home en qüestió soc jo...? Badallo. Afortunadament 

estic viu, i no sé si gaire, però sa. ¿Tant he de témer la mort? ¿No hi ha res pitjor 

que la mort? Potser sí. Sens dubte: sí. En realitat, em fa més por una mutilació 

secundària: perdre la vista, la locomoció natural, un braç, la paraula. Viure, 

continuar vivint amb el cos amputat, deu ser espantós. M’estremeixo. La son ve, 

per fi. ¿Càncer? La paraula càncer esdevé innòcua: com rosa, com bicicleta, com 

OTAN. No vol dir res. ¿Em moriré? De segur! Però m’adormo. Definitivament, 

m’adormo. Demà... 

 

 

 

 

 
JOAN FUSTER (1922-1992) és l’assagista més important en català del segle XX. 

Abans de dedicar-se a aquest gènere literari va ser advocat i periodista. La seva 

obra més rellevant és, segurament, Nosaltres, els valencians.    



Què és un americà? 
J. HECTOR ST. JOHN DE CRÈVECOEUR 

 

uin vincle podia tenir un immigrant europeu pobre amb un país on li faltava 

de tot? Els únics lligams que l’hi relacionaven eren el coneixement de la 

llengua i l’amor per alguns familiars, tan pobres com ell. Ara el seu país és el 

que li proporciona terres, pa, protecció i rellevància. Així, doncs, què és un americà, 

aquest home nou? No és ni un europeu ni un descendent d’europeus; d’aquí prové 

aquesta barreja estranya de sang que no trobareu en cap altre país. Us podria 

presentar una família en què l’avi era anglès; l’àvia, holandesa; el fill es va casar 

amb una francesa i, ara, els quatre fills d’aquest matrimoni tenen quatre dones de 

quatre nacions diferents. L’americà ha deixat enrere tots els prejudicis i costums 

antics, i en rep de nous a partir del nou model de vida que ha adoptat, del nou 

govern que obeeix, i de la nova posició que ocupa. Ha esdevingut americà perquè la 

nostra gran alma mater l’ha rebut en el seu si. Aquí, individus de totes les nacions 

es barregen en una nova raça d’homes, la tasca i llegat dels quals un dia provocaran 

grans canvis al món. Els americans són els pelegrins occidentals, que duen damunt 

seu la gran massa d’arts, ciències, vigor i indústria que fa tant de temps va 

començar a l’est. Ells tancaran el cercle. Hi va haver un temps que els americans 

estaven escampats per tot Europa. Aquí se’ls incorpora en un dels millors sistemes 

de població que hi hagi hagut mai i que a partir d’ara esdevindrà divers a causa del 

poder dels diferents climes que habiten el país. Per tant, els americans haurien 

d’estimar aquest lloc molt més que aquell on ell o els seus avantpassats van néixer. 

Aquí la recompensa del seu esforç va en consonància amb el progrés de la seva 

labor. Una labor que es funda, com la natura, en l’interès propi: pot haver-hi res 

que sigui més seductor? Les esposes i els fills que abans demanaven en va un crostó 

de pa, ara, grassos i juganers, ajuden contents el pare a netejar els camps, on 

creixen collites exuberants. Aquest pare els pot alimentar i vestir a tots sense que 

cap príncep dèspota, abat ric o senyor poderós li’n reclami cap part. Aquí la religió 

li demana ben poc —una aportació voluntària per contribuir al sou del pastor, i 

gratitud a Déu—; oi que això no es pot refusar? L’americà és un home nou que 

actua segons uns principis nous; per tant, ha de d’alimentar idees noves i formar 

opinions noves. Ha passat de mandra involuntària, dependència servil, penúries i 

feina inútil a uns lligams d’una naturalesa ben diferent, premiats amb una 

subsistència generosa. 

Això és un americà.  
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J. HECTOR ST. JOHN DE CRÈVECOEUR (1735-1813) va néixer a Caen 

(França) en el si d’una família de la noblesa. Quan tenia vint anys va emigrar a 

Nord-Amèrica. El 1782 va publicar Letters from an American Farmer, que va 

esdevenir el primer gran èxit literari d’un autor nord-americà a Europa. 

Posteriorment va escriure altres obres, però cap no va igualar l’èxit de la primera. 

St. John de Crèvecoeur sempre es va significar com a defensor de la causa dels 

esclaus. De gran, va tornar a França, on va morir.  



Carta a Wilhelm Fliess 
SIGMUND FREUD 

 
15 d’octubre de 1897 

Berggase, 19 

Benvolgut Wilhelm, 

La meva autoanàlisi és, de fet, el que m’ocupa més ara mateix i em servirà de molt 

si arribo fins al final. Mentre m’hi dedicava de ple, de sobte la vaig haver 

d’interrompre tres dies; aleshores em fa fer l’efecte —el mateix de què tant se’m 

queixen els pacients— d’estar travat per dins i realment em vaig entristir fins que 

em vaig adonar que aquests tres dies (ara en fa vint-i-vuit) contenien fenòmens 

somàtics idèntics. De fet, van ser dos dies dolents amb una pausa entremig. A partir 

d’això, podríem extreure la conclusió que el període femení no és escaient per a 

treballar. Puntualment, al quart dia vaig començar una altra vegada. Naturalment, 

la pausa també va comportar un altre factor: la resistència a quelcom 

sorprenentment nou. D’ençà hi he estat molt encaparrat —tot i que mentalment 

fresc—, encara que m’afecten una bona pila de molèsties menors que provenen del 

contingut de l’anàlisi.  

És estrany, però la meva pràctica encara em deixa força temps lliure. Això 

és molt més valuós per als meus propòsits perquè he pogut trobar uns quants punts 

de referència reals per aquesta història. Li vaig preguntar a la meva mare si encara 

recordava la mainadera de casa nostra. «És clar —em va dir—: una dona gran, molt 

espavilada. Sempre et duia a alguna església i quan tornaves a casa predicaves i ens 

ho explicaves tot de Déu. Després que nasqués l’Anna [la meva germana, dos anys i 

mig més jove que jo], vam descobrir que aquella dona era una lladre i, entre les 

seves coses, hi vam trobar tots els kreuzers i zehners lluents i totes les joguines que 

t’havíem regalat. El teu germà Philipp va cridar la policia i, més tard, la van 

condemnar a deu mesos de presó.» Ara fixa’t fins a quin punt tot això confirma les 

conclusions que vaig entreveure de la interpretació del meu somni. No em va costar 

gaire explicar-me l’únic error possible. Et vaig escriure que ella m’havia induït a 

robar zehners per a donar-los-hi. El cert és que el somni significava que ella 

mateixa els havia robats, ja que en la imatge del meu somni jo prenia diners a la 

mare d’un metge, o sigui que ho feia injustament. La interpretació correcta seria 

que jo soc la vella, i la mare del metge, la meva mare. Com que jo no sabia que la 

mainadera ens havia robat, la meva interpretació fou errònia.  

A la mare també li vaig preguntar sobre el metge que havíem tingut a 

Freiberg, perquè vaig tenir un altre somni ple de ressentiment contra ell. Quan vaig 

analitzar la figura del somni darrere del qual s’amagava, també em va venir al cap 



el professor von Kraus, professor meu d’història a l’institut i que no encaixava gens 

en el somni, ja que jo hi havia mantingut una relació indiferent o fins i tot cordial. 

Aleshores la mare em va explicar que el metge que m’atenia quan jo era un infant 

era borni, i d’entre tots els meus mestres l’únic que tenia aquest defecte era el 

professor Kraus. Hom podria objectar que aquestes coincidències no són gaire 

concloents perquè alguna vegada devia haver sentit a dir, durant la meva infantesa 

posterior, que la mainadera era una lladre, cosa que, aparentment, havia oblidat 

fins que va tornar a sorgir en el somni. Jo també crec que deu haver estat així. Ara 

bé, tinc una altra prova absolutament irrefutable i una mica divertida. Em vaig dir 

que si la vella havia desaparegut tan de sobte de la meva vida bé deu ser possible 

demostrar la impressió que aquest fet em va causar. On devia ser, doncs? Aleshores 

em va venir al cap una escena que, de tant en tant, durant els darrers vint-i-cinc 

anys m’ha rondat pel record conscient sense que aconseguís d’entendre-la. En 

aquesta escena ploro desesperadament perquè no trobo la mare. El meu germà 

Philipp (vint anys més gran que jo) m’obre un armari [Kasten], però quan m’adono 

que ella no hi és, a dins, em poso a plorar encara més, fins que de sobte la mare 

entra per la porta, esvelta i bonica. Què deu voler dir, això? 

Per què el meu germà obre aquell armari [Kasten], sabent que la mare no 

hi és i que, per tant, allò no em calmarà pas? Ara ho entenc: jo mateix li havia 

demanat que ho fes. Quan no trobava la mare, m’havia fet por que hagués 

desaparegut, com ho havia fet la mainadera no feia pas gaire. Segurament alguna 

vegada havia sentit a dir que a la vella l’havien «tancat» i, per tant, vaig creure que 

a la mare li hauria esdevingut el mateix o, més aviat, que l’havien encaixonat 

[eingekastelt], ja que el meu germà Philipp, que ara té seixanta-tres anys, fins a dia 

d’avui continua sent aficionat a aquests jocs de paraules. El fet que acudís a ell per 

trobar la mare demostra que jo coneixia perfectament la seva participació en la 

desaparició de la mainadera.  

Des d’aleshores he avançat molt més, però sense assolir encara cap punt de 

suport ferm. Comunicar-te el que encara no he acabat és una empresa tan feixuga i 

ens duria tan lluny que et prego que em dispensis i et conformis a conèixer els 

elements que són certs. Si l’anàlisi compleix el que n’espero, hi treballaré 

sistemàticament i aleshores te n’exposaré els resultats. Fins ara no he trobat res 

que sigui nou del tot, tan sols aquelles complicacions a què estic acostumat. No és 

un assumpte gens fàcil. Ésser absolutament sincer amb un mateix és un bon 

exercici. Se m’ha acudit una idea de valor general. He comprovat que estava 

enamorat de la mare i gelós del pare, fins al punt que ara ho considero un fenomen 

universal de la primera infantesa, tot i que en general no s’esdevé tan 

prematurament com en els nens histèrics. (De manera semblant a la romantització 

dels orígens en el cas dels herois paranoics, fundadors de religions.) Si és així, 

podem comprendre perfectament el poder encisador d’Èdip rei, malgrat totes les 

objeccions racionals contra la idea del destí inexorable que l’assumpte pressuposa, i 



aleshores també podem capir per què tots els drames ulteriors d’aquest gènere van 

fracassar tan lamentablement. Els nostres sentiments es rebel·len contra qualsevol 

destí individual imposat arbitràriament, com el que es presenta a Die Ahnfrau i en 

altres obres semblants; però el mite grec reprèn una compulsió que tots reconeixem 

perquè en percebem traces dins nostre. Cada espectador fou algun cop, en germen i 

en fantasia, un Èdip semblant i, davant la realització onírica traslladada aquí a la 

realitat, tots retrocedim horroritzats, dominats per l’impacte ple de la repressió que 

separa el nostre estat infantil de l’actual.  

Se m’ha acudit fugaçment que això mateix podria ser el fonament de 

Hamlet, també. No em refereixo a la intenció conscient de Shakespeare, sinó que 

m’estimo més suposar que allò que va impulsar el poeta a la representació fou un 

esdeveniment real: el seu inconscient comprenia l’inconscient del seu heroi. De 

quina manera justifica l’histèric Hamlet les seves paraules: «Així, la consciència ens 

torna covards a tots»? Com podem explicar els dubtes que té per revenjar el pare i 

matar l’oncle, quan ell mateix no té cap mena de recança a enviar els seus cortesans 

a la mort i a assassinar Laertes tan lleugerament? Com podem entendre-ho si no és 

per mitjà del turment que li desperta el record fosc que ell mateix havia planejat un 

crim idèntic contra el pare, impulsat per la passió vers la mare? «I si hem de ser 

tractats d’acord amb els nostres mèrits, qui escaparia de ser fuetejat?» La 

consciència moral de Hamlet no és res més que la seva consciència inconscient de 

culpabilitat. Que potser la fredor sexual de Hamlet en dirigir-se a Ofèlia, el rebuig 

de l’instint d’engendrar fills i, finalment, la transferència de l’acte comès, del seu 

pare al pare d’Ofèlia no són pas trets típicament histèrics? I no aconsegueix, per fi, 

el càstig que persegueix de la mateixa manera peregrina que fan servir els meus 

pacients histèrics, és a dir, patint un destí idèntic que el pare en ésser enverinat pel 

mateix rival? 

Fins ara, el meu interès s’ha concentrat tant en l’anàlisi que ni tan sols he 

mirat de decidir si, en comptes de la meva hipòtesi que la repressió procedeix 

sempre del femení i es dirigeix contra el masculí, no podria aplicar-se potser la 

teva, diametralment contrària. No obstant això, alguna vegada ho intentaré. 

Malauradament, el que puc aportar als teus treballs i als teus progressos és molt 

poc. En un sentit, però, estic en condicions més bones que no pas tu: el que et puc 

dir sobre les fronteres mentals d’aquest món troba en tu un crític comprensiu, 

mentre que quan tu me n’expliques les celestials, despertes en mi una admiració 

estèril i prou.  

Us saludo afectuosament a tu, a la teva estimada esposa i al meu nou nebot,  

Atentament, 

Sigmund 



 

 

 

 

 

 

 

 

SIGMUND FREUD (1856-1939) és segurament l’exponent més evident del bullici 

intel·lectual que va significar la Viena d’entre guerres. Més enllà de la vigència o no 

dels conceptes que va idear i que van conformar la psicoanàlisi, la seva obra, llegida 

com si es tractés de ficció —com proposa Harold Bloom—, representa un dels cims 

literaris més alta del darrer segle: amb la intenció de fundar una ciència, va 

esdevenir un dels assagistes més rellevants de la seva època. En català, en podem 

llegir El malestar de la civilització (2008), Escrits metapsicològics (2006), 

L’angoixa (2005), Introducció a la psicoanàlisi I (2001), Introducció a la 

psicoanàlisi II (2004), Escrits de crítica de la cultura (2000) i Psicoanàlisi per a 

pedagogs (1999). 



Un minut de la humanitat 

(fragments) 
 
 
STANISLAW LEM 
 
 

vui dia la publicitat  —aquesta 
nova utopia— és objecte d’un 
veritable culte. Si som capaços 

de mirar sense discerniment totes les 
emissions terribles o simplement 
molestoses que ens proposa la 
televisió (els sondejos d’opinió ho 
han demostrat), és perquè les 
seqüències publicitàries que passen 
entremig proveeixen un descans prou 
considerable després de l’espectacle 
lamentable de tots aquests polítics 
caducs, dels cadàvers coberts de sang 
per diversos motius en diversos 
indrets del globus, o de serials 
interminables dels quals perdem el fil 
(no tan sols oblidem el que hem 
llegit, també el que hem vist). Així, 
doncs, l’Arcàdia tan sols ha 
sobreviscut en el món de la 
publicitat. Tothora hi veiem dones 
boniques, homes radiants amb aires 
distingits, infants feliços i gent gran 
amb ulls que espurnegen 
d’intel·ligència i que generalment 
duen ulleres. N’hi ha prou amb un 
dolç presentat dins un nou embolcall, 
una llimonada d’aroma natural, un 
esprai contra la suor dels peus, un 
paper higiènic impregnat d’essències 
de violetes —o fins i tot un armari, 
encara que l’únic que tingui 
d’especial sigui el preu— per a 
suscitar un entusiasme sense límits. 
L’expressió de felicitat intensa que 
podem llegir dins els ulls o en els 
trets de la noia encisadora que 
s’ocupa d’examinar un rotllo de paper 
higiènic o d’obrir un armari com si 
fos la cova d’Ali Babà es transmet 
instantàniament a tots els  

 
espectadors. Dins aquest fenomen 
d’empatia s’amaga potser un 
sentiment de gelosia i també un bri 
d’irritació, perquè tots sabem que 
mai no podrem assolir el mateix 
entusiasme bevent aquella llimonada 
o fent servir aquell paper higiènic; les 
portes de l’Arcàdia se’ns tanquen, 
però això no impedeix pas que la seva 
resplendor actuï en nosaltres. D’altra 
banda, per a mi, la cosa ja estava 
clara des del principi: quan 
desenvolupem fins a la perfecció la 
«lluita per la vida» dels articles de 
consum, la publicitat ens ha de servir 
fatalment; i si ho ha pogut fer, no és 
perquè la qualitat dels productes hagi 
millorat, sinó perquè la del món no 
ha fet res més que empitjorar. 
Després de la mort de Déu, què ha 
passat amb els ideals sublims, el 
sentit de l’honor, els sentiments 
desinteressats, a les nostres ciutats 
superpoblades, inundades de pluja 
àcida? Només ens resta l’èxtasi de les 
senyores i els senyors de la publicitat 
que exhibeixen pastissos, 
llaminadures i lubricants com si 
proclamessin la vinguda del regne del 
cel. Mentrestant, tenint en compte 
que la publicitat afirma amb una 
eficàcia preocupant la perfecció de tot 
el que proposa, quan es tracta 
d’escollir un llibre —tant hi fa quin—, 
el lector potencial se sent seduït per 
vint mil Miss Món alhora, i com que 
no es pot decidir per cap, resta 
paralitzat en una mena d’expectativa 
amorosa, ple d’estupor com un 
imbècil. L’observació val per la resta. 
La televisió per cable, capaç de 

A 



transmetre quaranta programes 
alhora, fa creure a l’espectador, 
impressionat pel nombre de canals, 
que el que no ha seleccionat deu ser 
millor que el que mira: és per això 
que comença a saltar d’un canal a 
l’altre com una puça en una paella; 
cosa que demostra que una tècnica 
perfecta és perfectament frustrant. 

 
Ningú no ho ha dit de 

manera explícita, però ens han 
promès el món sencer, ens han 
suggerit que podríem, sinó posseir-
ho tot, si més no mirar-ho tot, picar 
una mica de tot... Quant a l’art, la 
literatura, que no és altra cosa que un 
eco del món, el seu reflex i el seu 
comentari, ha caigut en el mateix 
parany. [...] 

 
Ho sabem tots més o menys, 

però ens n’oblidem sovint: a la Terra, 
al mateix moment, coexisteixen totes 
les estacions, tots els climes, totes les 
hores del dia i de la nit. Aquesta 
veritat banal que coneix o hauria de 
conèixer qualsevol infant que vagi a 
primària, està enterrada en algun lloc 
del nostre inconscient. El motiu és 
que potser no sabríem què fer-ne 
d’aquest coneixement. Dirigits per la 
voluntat de l’home, els electrons, que 
escombren amb una rapidesa folla la 
pantalla de la televisió, ens presenten 
cada nit, a l’hora de l’actualitat, un 
univers destrossat en tot de bocinets; 
així, doncs, podem saber què s’esdevé 
a la Xina, a Escòcia, a Itàlia, al fons 
dels oceans, a l’Antàrtida, i imaginar 
que durant aquest breu quart d’hora 
hem vist tot el que ha passat al món. 
Res de més fals. La càmera dels 
reporters no fa res més que punxar el 
globus terrestre en alguns indrets: 
allà on algun polític eminent, baixant 
per l’escala d’un avió, encaixa amb 
una cordialitat falsa la mà d’un altre 
polític en primer pla, allà on un tren 

acaba de descarrilar (cal que la 
catàstrofe sigui greu, que els vagons 
siguin un munt de ferralla d’on en 
retiren cadàvers esmicolats, ja que els 
accidents menors són molt més 
nombrosos). En una paraula, els 
mass media negligeixen gran part 
dels esdeveniments per ocupar-se tan 
sols del naixements de quíntuples, de 
cops d’Estat (si pot ser combinats 
amb massacres espectaculars), d’una 
visita del papa o de l’embaràs d’una 
membre de la família reial. 
Naturalment, sabem que tot això 
s’esdevé en un món on hi ha altres 
homes, una terra poblada per cinc 
bilions d’individus; si ens ho 
preguntessin, respondríem que som 
perfectament conscients de 
l’existència d’aquesta massa enorme, 
i reflexionant-hi arribaríem tots sols 
a la conclusió següent: durant el 
temps d’una respiració, neixen i 
moren innombrables nens. Però tan 
sols en tenim una consciència vaga, 
com del fet que en el moment que 
escric aquestes línies, en alguna zona 
de Mart un enginy espacial nord-
americà estaciona sota la llum 
pàl·lida del Sol o que a la Lluna hi 
hagi carcasses abandonades d’alguns 
vehicles. Són mots i prou; no 
corresponen pas a una experiència 
viscuda. L’experiència humana es 
limita a una goteta microscòpica 
extreta del veritable oceà dels destins 
que ens envolta. En aquest sentit, 
l’home no es distingeix pas gaire de 
l’ameba gegant que neda en una gota 
d’aigua com si les vores de la gota 
fossin els confins de l’univers. A 
parer meu, l’única diferència notable 
no resideix en la nostra superioritat 
intel·lectual, sinó més aviat en el fet 
que els protozous són immortals, 
perquè en comptes de morir es 
divideixen i formen una família cada 
cop més nombrosa. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANISLAW LEM (1921-2006) és un dels escriptors de ciència-ficció més 
popular de tots els temps. Va néixer a la ciutat de Lviv. Durant la guerra va 
col·laborar amb la resistència polonesa. La filosofia té un pes important en la seva 
obra, sobretot per la manera com hi descriu el progrés tecnològic. Alguns dels seus 
llibres més famosos ho són, en part, perquè s’han dut a la gran pantalla. És el cas de 
Solaris. En català en podem llegir El fracàs (1988). 



Ancestral 
CYNTHIA RIMSKY 

vov. A l’avinguda Svobody (‘De la llibertat’), en un cafè obert per un nou ric, 

es presenta una desfilada de moda al compàs d’un sintetitzador que confon 

la música ambiental amb el glamour. L’exageració de volantets, prisats, 

brillantors i talls evoquen l’habitació ombrívola de la modista del barri; un 

personatge que somnia amb el seu nom imprès en una etiqueta daurada i que ha de 

conformar-se amb clients que li encarreguen còpies de models creats per altres. 

Com a venjança la modista suggereix més guarniments brillants. Entusiasmades 

per convertir les seves filles en princeses que conqueriran prínceps, les mares 

gasten els diners del mes i els marits no poden entendre que, en comptes de 

veritables moixons, a taula arribin talls de bledes empastifades d’ou i farina. 

A l’avinguda Svobody, una illa més enllà de la desfilada de moda, al costat 

del monument que simbolitza la independència d’Ucraïna, unes cent persones, la 

majoria grans, canten cançons melòdiques ucraïneses. Les seves veus rogalloses, 

agudes, apassionades, dignes, s’aferren a les notes i al país. Cada diumenge a les set 

de la tarda es reuneixen per corejar cançons antigues. Alguns en saben les lletres 

senceres, d’altres les han oblidades i hi van per tornar-les a aprendre, hi porten els 

nets i els fills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNTHIA RIMSKY va néixer a Santiago de Xile el 1962. És autora de quatre 

novel·les i fa vuit anys que viu a l’Argentina.  

L 



Epimènides 
 
DIÒGENES LAERCI 
 
 
109. Segons Teopomp i molts altres escriptors, Epimènides era fill de Festos; 
alguns, tanmateix, el fan fill de Dosiades, d’altres, d’Agesarc. Era nadiu de Cnossos, 
Creta, tot i que, com que duia els cabells llargs, no semblava cretenc. Un dia, el seu 
pare el va enviar al camp perquè anés a buscar una ovella esgarriada; vora el 
migdia, va agafar el camí que no era, i va entrar en una cova per descansar, on es va 
estar dormint cinquanta-set anys.1 Quan es va despertar, va continuar cercant 
l’ovella, pensant-se que només havia dormit una estona. I com que no la trobava, va 
tornar al camp, i ho va veure tot canviat i hi havia un altre propietari. Aleshores va 
tornar a la ciutat immensament perplex; i allà, entrant a casa seva, va topar amb 
gent que volia saber qui era. Al final, va trobar el seu germà petit, ara un home vell, 
que li va explicar la veritat.  
 
110. Epimènides es va fer famós per tot Grècia, i la gent creia que era un preferit 
del cel. Per això, quan els atenesos van patir un epidèmia de pesta i la sacerdotessa 
pítica els va demanar que purifiquessin la ciutat, van enviar un vaixell comandat 
per Nícies, fill de Nicerat, a Creta per demanar l’ajuda d’Epimènides. I va venir per 
la quaranta-sisena olimpíada,2 va purificar la ciutat, i va aturar la pesta de la 
manera següent: va agafar ovelles, unes de negres i d’altres de blanques, i les va dur 
a l’areòpag; i allà les va deixar que pasturessin per on volguessin, instruint els qui 
l’acompanyaven que marquessin el punt on cada ovella jeia i allà l’oferissin en 
sacrifici a la divinitat local. I diuen que d’aquesta manera la plaga es va aturar. És 
per això que, fins i tot avui dia, podem trobar altars escampats per diversos llocs 
d’Àtica, sense cap nom inscrit, que són memorials d’aquesta expiació.3 Segons 
alguns escriptors, va declarar que la plaga l’havia causada el miasma que Cicló 
havia dut a la ciutat, i els va ensenyar com desfer-se’n. En conseqüència, dos homes 
joves, Cratí i Ctesibi, van ser ajusticiats i la ciutat es va deslliurar del flagell. 
 
111. Els atenesos li van donar diners i un vaixell perquè pogués tornar a Creta. Els 
diners els va rebutjar, però va acordar un tractat d’amistat i d’aliança entre Cnossos 
i Atenes. Va tornar a casa i va morir poc després. Segons Flegó, en la seva obra Dels 
casos de longevitat, va viure cent cinquanta-set anys; segons els cretencs, dos-cents 
noranta-nou. Xenòfanes de Colofó assegura haver sentit que n’havia viscut cent 
cinquanta-quatre. Va escriure un poema sobre el naixement dels curetes i els 
coribants i una Teogonia, cinc mil versos en total; i un altre sobre la planificació del 
viatge dels argonautes i de l’expedició de Jasó a Còlquida, de sis mil cinc-cents 
versos.   
 

                                                           
1 Plutarc y Varró diuen que va dormir cinquanta anys; Pausànias afirma que en van ser 
quaranta.   
2 595-592 a. C. 
3 D’aquests altars en parlen Pausànias i l’apòstol Pau (Fets dels Apòstols 17:23). 



112. També va compilar obres en prosa sobre els sacrificis i la república cretenca, i 

també sobre Minos i Radamantis, d’uns quatre mil versos. A Sobre poetes, Lobó 

d’Argos ens diu que va fundar un temple a les Eumènides, un cop va haver tornat a 

Atenes. Se li atribueix haver estat el primer que va purificar cases i camps, i el 

primer que va fundar temples. Alguns sostenen que no va dormir cinquanta-set 

anys, sinó que es a retirar i es va dedicar a recollir plantes medicinals. Hi ha una 

carta seva dirigida a Soló el legislador que conté un disseny del govern que Minos 

va establir per als cretencs. Però Demetri de Magnèsia, en la seva obra Poetes i 

escriptors homònims, s’esforça per desacreditar aquesta lletra basant-se en el fet 

que és tardana i que no està escrita en el dialecte cretenc sinó en àtic modern. 

Tanmateix, he trobat una altra carta seva que diu això:  

EPIMÈNIDES A SOLÓ, 

113. «Coratge, amic meu. Perquè si Pisístrat hagués sotmès un poble acostumat a 

la servitud o mancat de bones lleis, podríem témer que imposés el seu poder a 

perpetuïtat als ciutadans. Però, de fet, ha imposat l’esclavatge a homes que no són 

covards, homes que amb dolor i vergonya recorden l’avís de Soló i mai no 

aguantaran sotmetre’s a un tirà. Ara, encara que Pisístrat mateix domini la ciutat, 

no crec que el seu poder continuï en els seus fills; ja que és difícil d’imaginar que 

homes criats per ser lliures sota lleis sàvies, esdevinguin esclaus. Però, en comptes 

de continuar els teus viatges, vine a Creta amb mi; aquí no hauràs de témer la 

crueltat de cap monarca, mentre que, si alguns dels seus amics et trobessin mentre 

viatges amunt i avall, em fa por que et facin mal.» 

114. Però Demetri explica la història que Epimènides rebia aliment de les nimfes i 

que el guardava dins l’ungla d’un bou; que en prenia de mica en mica, de manera 

que no li calia excretar, i que mai ningú no el va veure menjar. Timeu l’esmenta en 

el seu segon llibre. Alguns escriptors diuen que els cretencs li fan sacrificis com si 

fos un déu; perquè diuen que tenia un poder d’endevinació sobrehumà. Per 

exemple, quan va veure el port de Muníquia, a Atenes, va dir que els atenesos no 

sabien la quantitat de mals que aquell lloc els havia de comportar; ja que, si ho 

sabessin, el destruirien encara que fos amb les dents. I això ho va predir molt abans 

que s’esdevingués. També es diu que va ser el primer que es va anomenar a si 

mateix Èac; que va predir als lacedamonians la seva derrota a mans dels arcadis; i 

que va afirmar que havia ressuscitat diverses vegades.  

115.  A la seva Mirabilia, Teopomp explica que, mentre Epimènides construïa el 

temple a les nimfes, una veu de cel li va dir: «Epimènides, no el dediquis a les 

nimfes, sinó a Júpiter» i que va avançar als cretencs la derrota dels lacedamonians 

a mans dels arcadis, com ja hem dit; i realment van ser arrasats a Orcomen. I va 

envellir de cop, en tants dies com anys havia dormit; això també ho explica 



Teopomp. Mironià a Paral·lels declara que els cretencs l’anomenaven el cureta.4 

Els lacedamonians guarden el seu cos obeint un oracle; això ho afirma Sosibi el 

laconià.  

Hi ha hagut dos Epimènides més: un era genealogista, i l’altre va escriure en grec 

dòric sobre la història de Rodes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIÒGENES LAERCI va ser un historiador grec. És sobretot conegut pels seus 
deu volums de Vides, opinions i sentències dels filòsofs més il·lustres, tan 
entretinguts com poc fiables. Els experts el situen al segle III d. C.  

                                                           
4 Això era perquè vestia com els curetes, els guardians de Júpiter.  



Literatura, el son i els somnis 
THOMAS WHEATLAND 

 

a literatura occidental és 

plena de referències al 

fenomen del son. En trobem 

en molts mites ancestrals; en contes 

de fades medievals i renaixentistes, i 

en bona part de la ficció moderna i 

contemporània. Un gran nombre de 

poetes, dramaturgs i narradors han 

creat històries protagonitzades per 

personatges que dormen, que no 

poden dormir, que en fan adormir 

d’altres o que pateixen desordres del 

son. En la tradició judeocristiana, per 

exemple, es diu que el profeta Elies 

dormirà a la falda d’Abraham fins 

que aparegui l’Anticrist.  

La mitologia grega inclou 

molts personatges que dormen, com 

l’heroi Endimió. La lluna se 

n’enamora tant que li fa un petó i 

aleshores Endimió s’adorm per 

sempre i roman eternament jove. 

Hipnos, el déu del son, també és un 

dels mites grecs preeminents. 

Les llegendes artúriques de 

l’era medieval destaquen diversos 

personatges que dormen. Es diu que 

el rei Artur es va adormir per un 

encanteri i que un dia tornarà al món 

per recuperar el tron d’Anglaterra. 

Semblantment, de Merlí, el bruixot 

que va ajudar Artur a arribar al 

poder, es diu que en comptes de 

morir es va adormir. És probable que 

els narradors artúrics pretenguessin 

mostrar que Anglaterra, com el rei 

Artur i el seu conseller, no havia mort 

i que algun dia recuperaria la seva 

glòria i esplendor.  

Durant l’Edat Mitjana i el 

Renaixement van sorgir força contes 

de fades que tracten sobre el son i la 

màgia. El conte de l’home d’arena, 

que llançava sorra màgica als ulls 

dels nens per adormir-los, es creu 

que prové d’aquesta època, així com 

els populars relats de fades 

Blancaneu i la Bella dorment. 

Blancaneu és emmetzinada per una 

poma i només es despertarà quan un 

príncep li faci un petó; 

semblantment, la Bella dorment 

s’adorm de manera màgica durant 

cent anys fins que el petó d’un 

príncep la desperta. Els escriptors 

d’aquestes històries feien servir el 

son com a símbol per il·lustrar el 

despertar de Blancaneu i de la Bella 

dorment a la vida de dones madures. 

Aquestes dues noies no s’adormen 

físicament i prou: el seu intel·lecte i 

sexualitat adults també romanen 

adormits. 

La figura literària més 

important de l’era isabelina anglesa, 

William Shakespeare, va teixir moltes 

obres seves amb el tema del son. En 

aquest sentit, potser la referència 

més memorable és l’aparició de la 

somnàmbula Lady Macbeth a la 

L 



tragèdia Macbeth. El senyor escocès 

Macbeth mata el rei d’Escòcia per tal 

d’esdevenir rei ell mateix; Lady 

Macbeth no tan sols l’empeny a 

aquest crim horrorós sinó que l’ajuda 

a cometre’l. Més endavant pateix 

malsons i somnambulisme i 

finalment admet l’assassinat mentre 

dorm. Tal vegada Shakespeare va 

voler suggerir que aquests desordres 

del son formen part del càstig que 

Lady Macbeth mereix pel seu crim. 

Una bona pila d’escriptors de 

l’època de Shakespeare i de períodes 

anteriors es mostren confosos i 

horroritzats pel procés del son. El son 

els era tan captivador com ho és per a 

nosaltres, però no tenien a l’abast les 

explicacions científiques i 

fisiològiques que tenim ara. Aquesta 

literatura premoderna il·lustra molt 

bé el fet que els nostres predecessors 

sovint consideraven que el son era un 

fenomen místic i proper a la mort. 

Els escriptors moderns tenen una 

aproximació més sofisticada a 

aquesta qüestió i, per tant, tendeixen 

a centrar-se menys en els aspectes 

sobrenaturals que l’envolten i més en 

el fenomen en si. 

Potser el novel·lista britànic 

més famós que hagi escrit mai sobre 

els desordres del son és Charles 

Dickens. A Els papers de Pickwick, 

Dickens ens parla d’un noi que es diu 

Joe (de vegades l’anomena «el noi 

gras») que s’adorm contínuament 

durant el dia. El trastorn d’en Joe es 

va conèixer amb el nom de la 

síndrome de pickwick, i és un 

desordre cosí germà de l’apnea. 

Una obra moderna important 

que incorpora el tema del son és el 

relat d’Anton Txékhov «Deixeu-me 

dormir», que tracta de la necessitat 

humana de dormir i dels efectes 

negatius de no fer-ho. El personatge 

protagonista del conte és Varka, una 

infermera que no pot dormir perquè 

ha de cuidar el nadó que la seva 

senyora acaba de tenir. Durant el dia, 

Varka s’encarrega de les tasques 

domèstiques i als vespres s’esforça 

per romandre desperta perquè la 

mestressa pugui dormir. Mentre creix 

el seu cansament, s’adona que el nen 

és la causa de les seves desgràcies. Si 

no fos per l’infant, Varka podria 

dormir tal com anhela 

desesperadament. Amb un somriure, 

Varka ofega el nadó i de seguit 

s’estira al terra al costat del bressol 

per dormir. El conte de Txékhov, un 

missatge social esfereïdor sobre les 

necessitats socials del treballador 

comú (en l’ambient d’una Rússia 

precomunista), també és, com hem 

dit, un testament de la necessitat 

humana de dormir.  

Els motius relacionats amb 

els somnis abunden en la tradició 

literària occidental. A través de totes 

les èpoques hi ha una gran quantitat 

d’obres literàries que no tan sols 

mostren una fascinació continuada 

respecte els somnis, sinó que també 

mostren els canvis en les creences de 

la gent sobre la natura i el procés del 

somiar. Els textos més antics 

testimonien que els antics creien que 

els somnis els causaven els déus, els 

dimonis i els morts. Creien que els 

somnis marcaven les accions dels 



vius o preveien esdeveniments. 

Aquest motiu el trobem a l’èpica 

homèrica. A la Ilíada, per exemple, 

Zeus enganya el rei grec 

Agammèmnon quan l’avisa en un 

somni que avanci vers el guerrer 

Aquil·les. En un altre relat homèric, 

l’esposa d’Odisseu, Penèlope, té un 

somni profètic en què hi apareix una 

àliga que mata vint oques. El somni 

de Penèlope s’interpreta així: el seu 

marit tornarà del llarg viatge per 

vèncer els pretendents que assetgen 

la seva dona. 

Plató i els estoics s’oposen a 

aquestes creences comunes sobre 

somnis profètics, suggerint que els 

somnis es generen internament més 

que no pas mitjançant poders externs 

sobrenaturals. Pensadors com 

Hipòcrates van més enllà de la noció 

platònica del somni i teoritzen que 

els somnis són fets estrictament 

fisiològics. Hipòcrates creia que els 

somnis sorgeixen del fet que la ment 

continua funcionant mentre el cos 

resta inoperatiu. Aquesta perspectiva 

platònica va fer que la noció dels 

somnis passés de considerar-se una 

manifestació mística i externa a una 

d’interna i psicològica. 

Un altre concepte sobre el 

somni, que va coexistir amb aquestes 

altres teories, fou articulat per 

Heròdot, l’historiador grec del segle V 

a. C. Heròdot creia que els somnis 

simplement reflecteixen i 

representen els pensaments i les 

preocupacions del somniador. El 

camí d’Heròdot suggereix que els 

somnis podrien ser miralls de la 

realitat. 

A l’època isabelina, aquesta 

visió d’Heròdot va esdevenir la 

perspectiva dominant, exemplificada 

per les obres de Shakespeare, que 

està farcida de motius relacionats 

amb els somnis. Macbeth, com hem 

dit anteriorment, és ple de somnis 

relacionats amb l’angoixa alimentada 

per la culpa. Una altra obra de 

Shakespeare que inclou seqüències 

vívides de somnis és Ricard III: 

Clarence hi viu un somni angoixant i 

complex, i Ricard, uns d’alimentats 

pel remordiment, que són profètics 

en la tradició clàssica. Mentre 

dormen, els personatges de Somni 

d’una nit d’estiu, sofreixen un 

encanteri que fa que actuïn contra els 

seus destins; el títol de l’obra 

suggereix que les nostres accions i 

potser la vida mateixa podria ser un 

somni. Romeu i Julieta, Henri V, 

Mesura per mesura i La tempesta 

són altres obres notables de 

Shakespeare que inclouen els somnis 

com a tema dominant o eina 

argumental. 

Manfred Weldhorn1 

suggereix que els filòsofs 

materialistes del segle XVII com 

Bacon, Locke i Hobbes van provocar 

un descens en els motius literaris 

sobre el somni. Tots ells eren 

empírics que es preocupaven 

primerament sobre l’univers 

                                                           
1 WELDHORN, Manfred. Dreams in 
Seventeenth-Century English Literature. 
Berlín: De Gruyter Mouton, 1970. (N. del 
t.) 



mesurable i trobaven que reflexionar 

o escriure sobre estats subjectius no 

tenia cap mèrit. Durant la Il·lustració 

del segle XVII hi van persistir patrons 

semblants de pensament. Al segle 

XIX, l’arribada del moviment 

romàntic va tornar a ressaltar 

l’experiència subjectiva. El 

Romanticisme va eixamplar el 

discurs sobre els somnis i va 

permetre que tornés a ser un tema 

literari. 

Així, doncs, durant el segle 

XIX, la poca satisfacció amb la 

societat del moment va implicar una 

fascinació renovada respecte als 

estats de somnis o semblants que 

s’interpretaven com a rutes que 

proveïen graus més alts 

d’autoconeixement i camins més 

amples vers l’inconscient. 

Concretament, molts escriptors 

relacionats amb la cultura creixent de 

la droga es van interessar pels estats 

de somni produïts per l’opi. Les 

confessions d’un opiòman de Thomas 

De Quincey, «Kubla Khan» de 

Samuel Taylor Coleridge i Alícia al 

país de les meravelles de Lewis 

Carroll són exemples de literatura 

influïda per somnis induïts per l’opi. 

Com que els somnis tornen a estar de 

moda en la literatura, tot un seguit de 

malsons vívids apareixen en obres 

com Guerra i pau i Anna Karènina 

de Tolstoi, i Crim i càstig i Els 

germans Karamàzov de Dostoievski. 

La literatura moderna ha 

estat fortament influïda per les 

teories psicològiques de Sigmund 

Freud. Les escoles freudianes del 

pensament van ser el motor de la 

incorporació dels motius dels somnis 

en la ficció. Amb l’augment de 

l’interès popular pels somnis, molts 

escriptors de ficció moderna no tan 

sols els fan servir per desenvolupar 

psicològicament alguns personatges, 

sinó que també va començar a 

intentar capturar l’essència del somni 

en obres altament surrealistes. En 

són exemples La muntanya màgica 

de Thomas Mann, El somni d’August 

Strindberg, El procés i El castell de 

Franz Kafka, i Ulisses i Finnegan’s 

Wake de Joyce. Aquestes obres 

representen un pas profund en 

l’evolució de les actituds públiques 

envers els somnis: s’acaben 

considerant fenòmens sobrenaturals 

o miralls de realitat que revelen 

aspectes importants de la identitat 

personal. Un repàs de la relació entre 

els somnis i la literatura no tan sols 

mostra la nostra fascinació contínua 

respecte a aquest fenomen, sinó que 

també il·lustra la manera com cada 

generació ha considerat i explicat els 

somnis. 
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La raó adormida 
 

BRIAN A. OARD  
  

 
  

era de la raó”, i un be negre.» Aquestes van ser les primeres 
paraules que vaig anotar en la meva llibreta mentre estudiava El 
malson de Johann Heinrich Füssli, una de les joies de la corona 

de la impressionant col·lecció de l’Institut de les Arts de Detroit. 

Cap època històrica o artística —de fet, tampoc cap d’individual— no es pot 
capturar satisfactòriament per mitjà d’una etiqueta. La Il·lustració; l’edat de la raó. 
«Què és Il·lustració?» pregunta Immanuel Kant en un assaig de 1784 i, com tots els 
bons professors de filosofia, es va respondre a si mateix: «La Il·lustració és l’home 
deixant la immaduresa que s’ha mig imposat. La immaduresa és la incapacitat de 
fer servir la intel·ligència sense la guia d’algú altre... “Tingueu el valor de fer servir 
la vostra pròpia intel·ligència” és, per tant, el lema del segle de les llums». Aquesta 
és la veu d’un intel·lectual que saluda l’alba de la modernitat. És l’esperit de 
Voltaire, Diderot, Rousseau, Jefferson i Paine. I ens recorda que el segle XVIII ens 
va donar l’Encyclopédie, les Declaracions d’Independència, els Drets de l’Home, les 
simfonies de Mozart i la poesia de Pope. Però tanta llum no ens hauria d’encegar 

«“L’ 

https://sites.google.com/site/beautyandterror/Home/reason/fuseli_nightmare.jpg?attredirects=0


davant les ombres profundes del segle de la raó. Com Dickens ens va dir fa cent 
cinquanta anys, van ser, alhora, els pitjors temps i els millors. (Dickens era prou 
lúcid com per saber que això és així en totes les èpoques). El segle que celebrava la 
bellesa pastoral enmig de grans paisatges enjardinats també va produir el concepte 
del terrible sublim. El segle en què George Washigton va deixar el poder 
voluntàriament i va prevenir els seus compatriotes contra els «embolics 
estrangers» també fou una era d’imperialisme rampant i d’esclavatge legalitzat. 
L’època que idolatrava Voltaire i Rousseau també va provocar la pornografia 
filosòfica tediosa del Marquès de Sade. 

Els artistes de mentalitat clàssica del final del segle XVIII s’enorgullien de 
l’habilitat que tenien a l’hora de traçar línies. Aquest estil fort i lineal va acabar 
adquirint implicacions polítiques i connotant rectitud republicana en contrast amb 
els colors sensuals i pictòrics del Rococó de l’Antic Règim. Per damunt de tot, un 
artista havia de dibuixar línies, separant, així, l’interior de l’exterior, la forma de 
l’espai. En l’art, com en la vida, els límits esdevenen la base de l’ordre. Un impuls 
similar va conduir els qui escrivien sobre art a traçar línies entre les diverses 
produccions culturals del segle XVIII. Obres tan diferents com Càndid, el Diccionari 
de Johnson, El gronxador de Fragonard, i El jurament dels Horacis de David estan 
situades en una banda de la línia: pertanyen de totes totes al seu segle i defineixen 
l’era. D’altres obres d’aquests mateixos anys —Le Carceri de Piranesi, els poemes 
de Christopher Smart i de William Blake, The Castle of Otranto, i El malson de 
Fuseli— són extirpades arbitràriament i absurdament del seu temps i etiquetades 
com a protoromàntiques, com si només poguessin ser enteses a la llum del que va 
venir després, com si pertanyessin a una era diferent, menys racional, i no pas com 
a productes del segle sensat en què es van originar. Aquesta actitud menysté la 
complexitat del segle XVIII de la mateixa manera que el pronunciament, sovint citat, 
de Goethe segons el qual el classicisme és salut i el romanticisme, malaltia, menysté 
la complexitat d’aquestes dues tendències artístiques. No hi ha cap necessitat que 
els crítics d’art i els historiadors segueixin la línia dura dels conservadors artístics 
del segle XIX i divideixin tota la història de l’art en escoles oposades de sobrietat 
clàssica i d’excés romàntic. Si poguéssim considerar el segle XVIII sencer, 
conclouríem que el Romanticisme no és el germà diabòlic del classicisme, sinó el 
seu fill dialèctic; que el Romanticisme del segle XIX és el resultat d’una síntesi, 
d’una interpretació, dels aspectes lluminosos i foscos del segle anterior. 

D’alguna manera, El malson de Füssli és una al·legoria d’aquesta 
interpretació. Els dos monstres —que pertanyen clarament a la foscor prèvia a la 
Il·lustració— són uns intrusos grotescos provinents del món irracional, dels contes 
folklòrics i de la demonologia. La criatura ajupida damunt la panxa de la dona —i 
que recorda estranyament la figura d’El pensador de Rodin— és un íncube, un 
dimoni que copula amb dones quan aquestes dormen. El cavall, que segons com es 
miri és una criatura encara més estranya, amb les orelles de punxa i els ulls sortints 
i blancs, és literalment la Night Mare1 que «cavalca damunt el son» en un poema 

                                                           
1 Vocable anglès que prové del segle XIII, compost pels mots night i mare (‘esperit maligne’). 
Com que en anglès mare també significa euga, sovint s’ha associat el món dels malsons a 
aquest animal. (N. del t.)  



tardà de Yeats.2 Tanmateix, la seva víctima prové del cantó més lluminós de la 
ment del segle XVIII. Observant-la recordem que, abans de pintar El malson, Füssli 
havia viscut una dècada a Roma, on, entre moltes altres coses, va fer un dibuix que 
és un manifest virtual de la sensibilitat neoclàssica, La desesperació de l’artista 
davant la grandesa de ruïnes antigues: un artista seu davant la mà i el peu 
gegantescs i fragmentats d’un antic colós; l’artista s’aguanta el cap amb una mà, i 
allarga l’altra per tocar (o acariciar) la superfície de marbre del peu gros. (Com 
passa a El malson, aquesta imatge voreja l’absurd, però no acaba de creuar-ne la 
línia.) Si La desesperació de l’artista davant la grandesa de ruïnes antigues és una 
imatge del sublim neoclàssic, la dona d’El malson és un exemple típic de 
classicisme. Sembla que Füssli faci servir la silueta de la figura femenina per 
mostrar al públic anglès tot el que havia après durant la seva estada a Roma. El 
vestit arrapat que duu, blanc com el marbre antic, recorda la roba molla de les 
estàtues clàssiques. El braç esquerre, que penja netament, suggereix els braços 
inerts dels herois morts del sarcòfags romans així com el braç del Crist mort a El 
trasllat de Crist de Rafael. L’altre braç i la posició del cap provenen directament de 
L’esclau moribund de Miquel Àngel, on representen el transport sublim, el suau 
lliurament de l’ànima a les portes de la mort. (A The Nude,3 Kenneth Clark remunta 
aquest gest del braç darrere el cap a representacions antigues d’una Niòbide 
moribunda que, agonitzant, estira el braç enrere per mirar de treure’s la fletxa fatal 
que Apol·lo li ha clavat a l’esquena.) La posició de les cames de la figura que dorm 
també sembla extreta de L’esclau moribund —canviant, per descomptat, una 
posició dreta per una de reclinada—, mentre que les proporcions allargades i 
elegants deriven dels seguidors manieristes de Miquel Àngel. Fins i tot la 
il·luminació dramàtica de la forma femenina i el decorat encortinat i teatral són 
més propis del barroc romà de Caravaggio que no pas de l’artifici depressiu 
romàntic. De fet, l’única cosa vagament romàntica que hi ha en aquesta obra és la 
col·lisió estètica que mostra entre una figura d’origen clàssic i dos representants de 
la irrealitat fantàstica. La fusió d’aquestes dues tensions acabarà conformant el 
Romanticisme, però en el quadre de Füssli hi són en nivells diferents. El casament 
no s’ha consumat. Encara no som romàntics. 

Considerar que El malson és una imatge romàntica no és tan sols 
anacrònic; és un impediment a l’hora de copsar el poder realment pertorbador del 
quadre. Si volem saber per què aquesta obra és fascinant i angoixant en comptes de 
ridícula i caricaturesca, ens hem de situar més enllà de les definicions típiques del 
Romanticisme i del Classicisme, perquè aquests conceptes reforcen la jerarquia 
equívoca de la realitat. La dona, com que deriva del Classicisme i és humana, hi 
apareix representada d’una manera més real que les criatures. Però quan parlem 

                                                           
2 Es tracta de «1919». A la quarta estrofa Yeats hi escriu: «Now days are dragon-ridden, the 
nightmare / Rides upon sleep:  a drunken soldiery / Can leave the mother, murdered at her 
door, / To crawl in her own blood, and go scot-free; / The night can sweat with terror as 
before / We pieced our thoughts into philosophy, / And planned to bring the world under a 
rule, / Who are but weasels fighting in a hole». (N. del t.) 
 
3 CLARK, KENNETH. The Nude: A Study in Ideal Form. Princeton: Princeton University Press, 
1972. (N. del t.) 



d’una pintura (i especialment d’aquesta), real és una paraula essencialment buida 
de sentit. Tots tres personatges són figures fantasioses, igualment irreals, i només 
quan reconeixem que aquest tret fantàstic també forma part de la dona, comencem 
a adonar-nos de la perversitat profunda de l’obra. Hi hem de veure la dona com a 
quelcom construït, i hem d’entendre exactament per a què ha estat construïda. 

Com hem vist, Füssli la configura a partir de trets clàssics i renaixentistes 
típics, però ho fa d’una manera que el puritanisme clàssic no hauria aprovat mai. 
Mentre que la part superior del cos de la dona —que deriva d’imatges fortament 
associades amb la mort— penja flàccidament de la vora del llit, la part inferior està 
sorprenentment tensa i activa. Fixeu-vos que entre l’esquena de la noia i el capçal 
del llit hi ha una àrea petita i triangular de color negre: la veiem perquè la figura 
femenina té l’esquena arquejada d’una manera poderosa, fins i tot, orgàsmica; en 
comptes d’enfonsar-se pel pes de l’íncube, el seu cos aixeca la criatura cap amunt. 
Observeu també la posició del peu: ressalta dramàticament il·luminat davant una 
zona molt fosca, i, en una posició de tensió absoluta, continua la línia de la cama, 
com si fos el peu d’una ballarina. Per damunt de les espatlles, aquesta dona és del 
tot passiva, el cap —el seient de la raó— li penja; en canvi, la resta del cos és 
poderosament actiu, i la posició de l’íncube, que reflecteix la seva ombra entre les 
cuixes d’ella, ens comunica que l’excitació del cos és intensament sexual. Füssli ha 
dissenyat aquesta dona perquè sigui violada mentre dorm. El cap, que ho 
rebutjaria, està inconscient; els braços que es resistirien, estan enrere. Està 
construïda per a la violació. Això és el que realment ens molesta d’El malson: no 
pas els follets extrets de contes infantils de terror, sinó aquesta dona, que ha esta 
dissenyada amb cura i laboriosament per representar una fantasia de violació. Però 
encara no hem arribat al final de la perversitat d’aquest quadre: la iconografia de la 
part superior del cos de la dona connota la mort (si eliminem els monstres i 
afluixem la tensió del cos, tindrem una escena mortuòria d’un neoclassicisme 
perfectament acceptable), la fantasia de la violació està amanida amb un toc de 
necrofília. A Sexual Personae,4 Camille Paglia es lamenta en broma que «la 
necrofília ha deixat d’estar de moda» en l’art. En la vida real és probablement un 
desig molt més comú —i un fet— que ningú no admetria. Heròdot ens diu que a 
l’Antic Egipte, després de la mort de «qualsevol dona que sigui bonica o coneguda, 
el seu cos no passa als embalsamadors immediatament, sinó cal esperar un lapse de 
tres o quatre dies. És una mesura de precaució per evitar que els embalsamadors 
violin el cadàver...» Més enllà de si la frase d’Heròdot és acurada o no, el fet que 
fins i tot ell esmenti una cosa així, ens indica que el món antic tenia una 
comprensió considerablement més àmplia de la perversitat humana que nosaltres. 
Avui dia, als Estats Units, per exemple, ningú no vol pensar en la necrofília ni 
tampoc parlar-ne, però segurament ningú no creu que hagi desaparegut. En la 
nostra època, com en la de Füssli, és una d’aquells temes que no es poden 
esmentar, un dels nostres malsons, un dels monstres que guardem a l’armari 
cultural. Aquest suggeriment de necrofília enfosqueix encara més el significat d’El 
malson, transformant una fantasia de violació ja prou perversa en una d’assassinat 
erotitzat.   

                                                           
4 PAGLIA, Camille. Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. 
La Vergne: Ingram International Inc., 1991. (N. del t.) 



Aquesta lectura dona suport a la llegenda popular del quadre. La història 
que ens expliquen els guies turístics (cosa que normalment ja és un senyal d’orígens 
apòcrifs) és que Füssli, com que se sentia frustrat pel fet de no poder casar-se amb 
una noia, va configurar la figura central d’El malson a imatge d’ella, amb la qual 
cosa va ser capaç de posseir-la per la força. Aquesta història és una lectura crua de 
la vida com a origen de l’art que ignora la estilització de l’obra i que suggereix que 
l’íncube no és altra cosa que un suplent hirsut de l’artista. Però, si decidim 
d’acceptar la història (al cap i a la fi, és tan creïble com els molt contes explicats per 
Vasari,5 i potser més versemblant), la combinació de la frustració sexual de Füssli i 
el quadre com a subseqüent consumació substituta pot ajudar a explicar la 
radicalitat de la imatge. Com que en la vida real Füssli ja no pot posseir aquesta 
dona, el cos d’ella deixa de ser subjecte d’amor i esdevé objecte de revenja. Si per 
tenir-la, l’ha de violar, ho farà imaginàriament, cosa que queda reflectit al llenç; si 
l’ha de matar, la retratarà en l’actitud de mort clàssica. És possible que aquesta 
obra només es pugui valorar del tot com a expressió d’una revenja sexual violent, 
d’una fantasia de violació i d’assassinat creada per un home que se sent 
menystingut. És una pintura extremadament desagradable, i si la contemplem una 
bona estona, el lluminós segle XVIII ens comença a semblar ben fosc.  

Ara, descriure aquesta creació de Füssli com a una fantasia masculina, 
com fan algunes crítiques feministes és dividir en dos la raça humana i suggerir que 
les lesbianes no tenen psicologies patològiques. Els desitjos que conformen El 
malson (un títol molt apropiat!) no estan gaire estesos, però tampoc no són d’un 
altre món: són producte de la cara fosca de la ment humana i, si pretenem ser bons 
humanistes clàssics i, per tant, manifestem que res humà no ens és aliè, no podem 
restringir el concepte d’humà al que és moral, legal o socialment acceptat. Com 
sabia el Marquès de Sade —contemporani de Füssli—, els éssers humans poden ser 
els autèntics monstres d’aquest món, i els únics dimonis reals viuen dins el sàdic 
cervell humà.  

Sovint, allà on hi ha sadisme, el masoquisme hi ronda a prop. Potser 
l’aspecte més estrany d’aquest quadre és la mirada estranya i acusadora de l’íncube. 
La dona té els ulls tancats; els del cavall són tan cecs com la pedra, com dues roques 
brillants col·locades a les conques dels ulls (per a una Night Mare, la visió interna 
és més important), per tant els únics ulls funcionals de la pintura ens miren 
directament a nosaltres —i encara més directament al primer espectador de l’obra: 
l’artista. Ara, potser tot això sona com si Füssli s’autoflagel·lés una mica. Es 
complau en una fantasia viciosa i crea un ésser per acusar-lo de caure-hi. La culpa 
masoquista podria ser el cop final pervers d’aquest quadre. No obstant això, quan 
l’íncube ens mira el delicte és diferent: es tracta de voyeurisme. El cavall que ens 
proporciona el títol del quadre és una paròdia cruel dels seus espectadors: un 
voyeur amb els ulls sortints i la boca oberta que observa l’abandonament insinuant 
de la dona. L’íncube és una figura més controlada i el seu esguard directe censura el 
nostre. Som en el seu territori i veiem el que no hauríem de veure. Ser acusat de 

                                                           
5 Giorgio Vasari (1511-1574) arquitecte, dibuixant, pintor i escriptor florentí, conegut 
especialment pel seu llibre Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori italiani, 
da Cimabue insino a’ tempi nostri (1550, versió ampliada el 1568). Algunes de les dades que 
aporta en aquesta obra seva han estat esmenades posteriorment. (N. del t.) 



voyeurisme per un dimoni violador podria ser el súmum d’una escena de miralls, 
però si més no, el voyeurisme és l’ofensa menys greu de totes les que implica el 
quadre, i la mirada del dimoni satisfà el puritanisme latent de l’espectador, el 
sentiment que cap plaer —particularment el sexual— no pot deixar de ser castigat. 
Si tenim aquest aspecte masoquista en compte, podem entendre el quadre, 
finalment, com una producció fonamental del segle XVIII anglès, anàloga al motor 
de vapor de Watt. El malson és una màquina professionalment dissenyada per 
castigar eficientment les transgressions que provoca. 
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Aurèlia (fragment) 

 
GÉRARD DE NERVAL 
 
 

I 
 

l somni és una segona vida.1 Mai no he pogut travessar sense estremir-me 
les portes de vori o de corn que ens separen del món invisible. Els primers 
instants del somni són la imatge de la mort; un ensopiment nebulós 

s’apodera del nostre pensament, i no podem determinar l’instant precís en què el 
jo, sota una altra forma, continua l’obra de l’existència. És un vague soterrani que, 
de mica en mica, es va il·luminant i en el qual, de l’ombra i de la nit, es desprenen 
les figures pàl·lides, greument immòbils, que habiten el sojorn dels llimbs. Després 
el quadre va prenent forma, una claror nova il·lumina i posa en moviment aquelles 
rares aparicions: se’ns obre el món dels Esperits. 
 

Swedenborg les anomenava Memorabilia, aquestes visions; però ell més 
aviat les devia al somieig que no pas al somni; L’Ase d’Or d’Apuleu i la Divina 
Comèdia de Dante són els models poètics d’aquests estudis de l’ànima humana. 
Intentaré, seguint-ne l’exemple, transcriure les impressions d’una llarga malaltia 
que s’ha desenrotllat íntegrament en els misteris del meu esperit; no sé per què faig 
servir el terme malaltia, ja que mai, pel que fa a mi, no m’havia trobat tan bé com 
aleshores. De vegades, creia que la meva força i la meva activitat s’havien duplicat; 
em creia saber-ho tot, comprendre-ho tot; la imaginació em proporcionava delícies 
infinites. Quan recuperem això que els homes en diuen raó, ¿cal lamentar-se 
d’haver-la perduda?2 

                                                           
1 Vegeu la carta a Mme. Alexandre Dumas, del 9 de novembre de 1841: «J’ai recontré hier 
Dumas, qui vus écrit aujourd’hui. Il vous dira que j’ai recouvré ce que l’on est convenu 
d’apeller raison, mais n’en croyez rien. Je suis toujours et j’ai toujours été le même et je 
m’ètonne seulement que l’on m’ait trouvé changé pendant quelques jours du printemps 
dernier. L’illusion, le paradoxe, la présomption sont toutes choses ennemies du bon sens, 
dont je n’ai jamais manqué. Au fond, j’ai fait un rêve très amusant, et je le regrette; j’en suis 
même à me demander s’il n’était pas plus vrai que ce qui me semble seul explicable et 
naturel aujourd’hui; mais comme il y a ici des médecins et des comissaires qui veillent à ce 
qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique, on ne m’a laissé 
sortir et vaguer définitivement parmi les gens rasonnables que lorsque je suis convenu bien 
formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à 
ma véracité. Avoue! Avoue! Me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux 
hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie 
par les docteurs et appelée médical. A l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la 
science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par 
l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à 
ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit Divin.» Carta ben 
apassionant: amb un cert aire surrealista, abans d’hora. Hi veiem també la presa de 
consciència, per part de Nerval, de les estretes relacions que hi ha entre la noció de follia i la 
repressió social.  
2 Consulteu els místics tradicionals de la inspiració d’ençà de Plató (Ion, 533c-535a) fins a 
Ronsard i Hugo. Però més pròxima encara de Nerval és l’experiència personal de William 

E 



Aquesta Vita Nuova ha tingut per a mi dues fases.3 Vet aquí les notes que 
fan referència a la primera. —Una dama a la qual jo havia estimat durant molt de 
temps, i que anomenaré Aurèlia, havia esdevingut irrecuperable per a mi.4 Poc 
importen les circumstàncies d’aquest esdeveniment que havia de tenir una 
influència tan gran en la meva vida. Cadascú pot cercar en els seus records l’emoció 
més desconsoladora, el cop més terrible donat a l’ànima pel destí; cal, aleshores, 
decidir-se a morir o a viure: més endavant diré per què no vaig escollir la mort. 
Condemnat per aquella que jo estimava, culpable d’una falta de la qual no podia 
esperar que mai em perdonés, no em quedava sinó lliurar-me a les borratxeres 
vulgars; simulava l’alegria i la indiferència, i vaig recórrer el món, follament 
enamorat de la varietat i del caprici; m’agradaven, sobretot, els vestits i els costums 
rars de les poblacions llunyanes, em semblava que, així, desplaçava les condicions 
del bé i del mal,5 els termes, per dir-ho així, del que per a nosaltres, els francesos és 
sentiment. «Quina follia —em deia a mi mateix—, estimar amb aquest amor 
platònic6 una dona que ja no us estima! En tenen la culpa les meves lectures: m’he 
pres seriosament les invencions dels poetes, i m’he creat una Laura o una Beatriu 
d’una persona vulgar del nostre segle... Dediquem-nos a altres intrigues, que 
aquesta aviat serà oblidada.» L’embriaguesa d’un alegre carnestoltes en una ciutat 
d’Itàlia va dissipar totes les seves idees malenconioses. Em sentia tan feliç de 
l’alleujament que experimentava, que encomanava la meva alegria a tots els meus 
amics, i en les meves cartes es reflectia com l’estat constant del meu esperit el que 
no era més que sobreexcitació febrosa. 

 
 

                                                                                                                                                    
Blake, per al qual la imaginació, guiada pel somni, és la força capaç de crear «una línia més 
forta i més bella, una llum més forta i més bella, que la que poden veure els nostres pobres 
ulls de mortals» (S. Palmer, Autobiographie, Portfolio, Londres, 1884, p. 146). Pel que fa al 
sentiment que el somni produeix una salut més forta i més fecunda que la vida, és expressat 
en moltes ocasions per Nerval en la seva correspondència, sobretot de l’època de la seva 
«primera crisi», que és també el moment en què comença Aurèlia, el 1841. Consulteu el que 
escriu el 9 de novembre a Mme. A. Dumas (carta citada a la n. 1). Evidentment, la 
consciència d’aquesta veritat i la voluntat de comunicar-ne l’essencial són a l’origen de la 
composició d’Aurèlia.  
3 Aquestes dues fases corresponen a dues èpoques de la vida de Nerval: les crisis de 1841 i les 
de 1853-1854. 
4 Al·lusió a Jenny Colon, i potser més precisament al seu matrimoni (que tingué lloc el 1838). 
Com que per altra banda el personatge d’Aurèlia és resultat també d’una fusió onírica de 
Sophie Dawes i de Jenny Colon, cal recordar que Sophie havia mort el 15 de desembre de 
1840. Així, Nerval ha perdut dues vegades Aurèlia. I, en fi, el que importa als seus ulls, 
doncs, no són pas els fets, les circumstàncies, els personatges reals, sinó l’esdeveniment 
espiritual, del qual aquells són l’ocasió o el símbol; hi ha aquí el complex de culpabilitat i la 
nostàlgia de la salvació, els dos temes originals de l’experiència de Nerval i de la relació que 
ens forneix.  
5 Nerval, com ha fet observar J. Richer, antidata el Voyage en Orient. El viatge ensenya a 
Nerval, en això ben bé dins la tradició dels filòsofs del segle XVIII, a desplaçar les nocions 
del Bé i del Mal. Potser no hem estat prou sensibles a aquesta posta en dubte dels valors de 
la moral tradicional en Aurèlia.  
6 Cal prendre la paraula evidentment en el seu sentit profund. Vegeu, al començament 
d’aquest paràgraf, l’evocació de la Vita Nuova de Dante.  



Un dia, va arribar a la ciutat una dona de gran anomenada,7 que em va 
distingir amb la seva amistat, i que, avesada a plaure i enlluernar, va arrossegar-me 
fàcilment al cercle dels seus admiradors. Després d’una vetllada en què s’havia 
mostrat alhora natural i plena d’encís que a tots va seduir-nos, vaig sentir-me’n tan 
enamorat que no vaig voler trigar ni un instant a escriure-li. Em sentia tan feliç en 
descobrir que el meu cor era capaç d’un nou amor!... Recorria, en aquest 
entusiasme fictici, a les mateixes paraules que, tan poc temps abans, m’havien 
servit per a expressar un amor veritable i sentit durant llarg temps. Cursada la 
carta, l’hauria volguda retenir, i em vaig refugiar en la solitud a pensar en el que em 
semblava una profanació dels meus records.  

 
La nit següent va restituir al meu amor tot el prestigi de la vetlla. La dama 

es va mostrar sensible al que jo li havia escrit, tot manifestant-me certa sorpresa pel 
meu fervor sobtat. Havia superat, en un dia, diversos graus dels sentiments que es 
poden concebre envers una dama amb aparença de sinceritat. Em va confessar que 
la sorprenia i l’enorgullia alhora. Vaig intentar de convèncer-la; però, per més coses 
que li hauria volgut dir, ja no vaig poder recuperar en la nostra conversa el diapasó 
del meu estil, de manera que em vaig veure obligat a confessar-li, amb llàgrimes als 
ulls, que m’havia equivocat enganyant-la. Les meves confidències entendrides van 
tenir emperò, un cert encís, i una amistat més forta en la seva dolçor va succeir les 
vanes protestes de tendresa. 

 
Traducció i notes d’Alfred Sargatal 

 
 
 
 
 
 
GÉRARD DE NERVAL (1808-1855) és el pseudònim de l’escriptor parisenc 
Gérard Labrunie. Defineix a la perfecció el que s’entén per autor romàntic. La seva 
obra comprèn, sobretot, poesia, tot i que Nerval és més conegut per narracions com 
Aurèlia, La Main enchantée i Sylvie. També cal destacar els seus quaderns de 
viatges, publicats com amb el títol de Voyage en Orient. En la seva obra Nerval 
creua la novel·la històrica francesa amb els relats fantàstics alemanys (quan tenia 
dinou anys, Nerval va traduir Faust). De Nerval es va suïcidar a París.  
 
ALFRED SARGATAL (1948-2014) va ser professor de llengua i literatura 
catalanes. Va compilar obres didàctiques d’ensenyament de la literatura universal i 
catalana. A més, va traduir autors com  Gérard de Nerval, T. S. Eliot, William 
Faulkner, Marguerite Yourcenar, Albert Cohen i Henry James.  

                                                           
7 Es tracta de Marie Pleyel, la gran pianista de qui va estar enamorat, entre altres, Hector 
Berlioz. Nerval la va retrobar a Viena, a l’ambaixada de França. En un manuscrit titulat 
«Madame Pleyel, silhouette d’artiste» que cita Henri Clouard, va descriure-la així: «Deux 
yeux qui sont comme un crépuscule de soir de printemps dans l’Alhambra, un visage éclatant 
comme le pâle reflet de la lune, une voix qui semble l’action passionnée d’un andante, et un 
sourire qu’on dirait le rêve d’une poésie d‘amour».  
 



Un tret en la foscor 
ls enginyers i els banquers són persones amb poca inclinació a deixar volar 
la fantasia. John Williams feia les dues feines: era enginyer de mines i 
banquer. Tanmateix, la nit del 2 al 3 de maig de 1812 va tenir una de les 

premonicions més curioses de què tenim constància: va somniar, amb tota mena de 
detalls, que el Primer Ministre anglès moria assassinat. 
 

Williams va explicar el somni a l’escriptor John Abercrombie, que el va 
descriure així: «El senyor Williams era a la Cambra dels Comuns i allà hi va veure 
un homenet amb una jaqueta blava i una armilla blanca. Mentre l’observava, un 
home que duia una jaqueta marró de botons daurats va treure una pistola d’una 
butxaca interior i va disparar contra l’homenet, que va caure sagnant per la ferida, 
una mica per sota del pit esquerre. El senyor Williams va sentir clarament el tret de 
l’arma, va veure brollar la sang que va tacar l’armilla, i es va fixar en el canvi de 
color de la cara de la víctima». 
 

L’assassí fou detingut i quan, en el somni, Williams va preguntar a qui 
havien matat, li van respondre: «Han mort el Canceller». En aquella època Spencer 
Perceval era, alhora, Primer Ministre i Canceller de l’Exchequer (ministre 
d’hisenda). 
 

Aquella nit, Williams va somiar el mateix dues vegades més. Al llarg de la 
setmana següent ho va explicar a diverses persones, entre les quals hi havia el seu 
germà, el seu soci i dos conciutadans preeminents.  
 

L’11 de maig, exactament tal com Williams havia somniat, Perceval va ser 
assassinat: John Bellingham li va clavar un tret als passadissos de la Cambra dels 
Comuns. Els testimonis van corroborar cadascun dels detalls del somni, fins i tot 
els aspectes físics de l’assassí i de la víctima i les circumstàncies de l’atemptat. Cinc 
dies després, The Times descrivia el somni de John Williams, cosa que va causar 
una forta commoció pública. Aquí tenim un fragment de la notícia: 
 
«Amb tota la naturalitat del món, la senyora Williams va explicar al seu marit que 
tot plegat havia estat un somni i prou; li va recomanar que es calmés i que se’n 
tornés a dormir tan aviat com pogués. Ell li va fer cas, però poc després la va tornar 
a despertar i li va dir que havia somniat el mateix una altra vegada; aleshores ella li 
va fer entendre que tot es devia a l’angoixa del somni anterior, que segurament li 
havia quedat gravat a la ment, i li va suplicar que mirés de calmar-se i d’adormir-se, 
cosa que ell va fer. La visió es va repetir un tercer cop; moment en el qual, tot i que 
la dona li va tornar a demanar que es tranquil·litzés i que intentés oblidar-se’n, el 
senyor Williams es va llevar i, malgrat que era vora les dues de la matinada, es va 
vestir. 
 

»A l’hora de l’esmorzar, els somnis van ser l’únic tema de conversa, i aquell 
matí el senyor Williams va anar a Falmouth, on va explicar els detalls dels somnis a 
tots els coneguts que va trobar.  
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»L’endemà al capvespre, el senyor Tucker, de Tremanton Castle, i la seva 
dona —una de les filles del senyor Williams— van fer una visita a Scorrier House. 
Tot just després de les salutacions, mentre entraven al rebedor, el senyor Williams 
va començar a explicar-los les circumstàncies del somni. Tot rient, la senyora 
Williams va comentar a la seva filla, la senyora Tucker, que el senyor Tucker encara 
no havia pogut ni seure que el pare ja li explicava el somni. El senyor Tucker va dir 
que està molt bé que en un somni el Canceller passegi per l’entrada de la Cambra 
dels Comuns, però que, en realitat, mai no hi passava. Aleshores el senyor Tucker 
va preguntar quina aparença tenia la víctima i el senyor Williams el va descriure 
amb tot detall. El senyor Tucker va respondre: “La vostra descripció no és la del 
Canceller, però certament encaixa amb la del senyor Percival, el Canceller de 
l’Exchequer; i tot i que és el pitjor enemic que he tingut mai —per uns fets que es 
basen en falsedats—, em sabria molt greu que l’assassinessin o que li fessin mal”. 
 

»Aleshores el senyor Tucker va preguntar al senyor Williams si mai havia 
vist el senyor Percival, i aquest li va respondre que no i que tampoc no li havia 
escrit mai, ni per qüestions privades ni públiques; ras i curt: mai no havia tingut 
cap mena de contacte amb ell, ni mai no havia estat a l’entrada de la Cambra dels 
Comuns. Mentre el senyor Williams i el senyor Tucker parlaven, van sentir el soroll 
d’un cavall que galopava i que s’acostava a la porta de la casa. Immediatament 
després, el senyor Michael Williams, de Treviner (fill del senyor Williams de 
Scorrier), va entrar a l’habitació i va dir que venia de Truro (que és a set milles de 
Scorrier), on havia vist un home que havia arribat de Londres aquell vespre i que li 
havia explicat que havia estat a l’entrada de la Cambra dels Comuns la tarda del dia 
onze quan un home, de nom Bellingham, havia disparat contra el senyor Percival; i 
que, com que aquest fet segurament causaria alguns canvis molt importants en el 
ministeri que podrien afectar els amics polítics del senyor Tucker, havia vingut tan 
aviat com havia pogut per comunicar-li-ho tot. 

 
»Un cop l’astorament que aquesta notícia va generar va minvar una mica, 

el senyor Williams va descriure molt minuciosament l’aparença i la roba de l’home 
que en el somni havia disparat la pistola, com abans havia fet amb l’aspecte del 
senyor Percival. 
 

»Sis setmanes després, el senyor Williams, que tenia feina a la ciutat, va 
anar, en companyia d’un amic, a la Cambra dels Comuns, on, com ja hem indicat, 
no havia estat mai abans. Tan bon punt va haver arribat a les escales de l’entrada, 
va dir: “Gràcies al somni, conec aquest lloc com si fos casa meva”, i va fer la mateixa 
observació un cop va haver entrat a l’edifici. Aleshores va assenyalar el lloc exacte 
on Bellingham era quan va disparar i on era el senyor Percival quan va rebre 
l’impacte de la bala, i quan i com va caure. La roba que duien, tant el senyor 
Percival com Bellingham coincidia amb la descripció que el senyor Williams n’havia 
fet, fins al detall més ínfim”.» 
 

 

*Aquest text, que apareix en un recull d’articles que el Reader’s Digest va dedicar a a 
enigmes i pseudomisteris, no apareix signat enlloc. No sabem, doncs, qui el va escriure ni 
quan. 



El somni de Piotr Tkatxev 
DAVID CUSCÓ I ESCUDERO 

 les darreres dècades del segle XIX a Rússia van proliferar els revolucionaris 

que predicaven —amb diversos graus de radicalitat— la importància que el 

poble es revoltés i acabés instaurant un sistema més just, gairebé sempre 

de caire comunista. Al país (i a l’exili) hi havia gairebé tantes faccions com 

revolucionaris, tot i que alguns realment van aconseguir esdevenir líders 

importants. Piotr Nikititx Tkatxev (1844-1886) va ser un ideòleg revolucionari, tot i 

que no dels qui va congregar més seguidors. Després d’estar força anys tancat en 

presons tsaristes, Tkatxev va arribar a Suïssa el 1874. A diferència d’altres 

pensadors, de sempre havia cregut en la dictadura d’una petita minoria 

revolucionària. D’entre les idees primigènies de Tkatxev —segons explica la seva 

germana, famosa autora de llibres de ficció per a adolescents— hi havia la 

d’eliminar tota la població russa més gran de vint anys. Amb el temps va anar 

descartant aquesta mesura, però sempre va defensar que el benefici de la majoria 

demanava el sacrifici individual. Com que la massa no sap defensar els seus 

interessos perquè no entén gaire res, la minoria revolucionària ha de crear un 

sistema nou i millor per a la majoria. Ras i curt: menys propaganda i més acció. 

Lenin va acabar exposant (i aplicant) literalment algunes de les idees de Tkatxev. 

La descripció que Tkatxev fa de la societat en què es trobarà el pagès un cop 

hagi triomfat la revolució social és la següent: 

«El pagès tindrà una vida tranquil·la i alegre. Tindrà el moneder ple però no pas de 

cèntims de coure, sinó de monedes d’or. Tindrà tant de bestiar que no el podrà ni 

comptar. A taula hi tindrà, des de l’alba fins a la posta del sol, tota mena de viandes 

i pastissos i vins dolços. I menjarà i beurà tot el que la panxa li permetrà, i només 

treballarà quan li vingui de gust, i ningú no gosarà forçar-lo a fer res: si et ve de 

gust, menja; si et vaga, jau davant la llar de foc. Una vida meravellosa i feliç!»1 

Segons Tkatxev —que alguns estudiosos anomenen el primer bolxevic—,2 el 

revolucionari sempre ha d’estar preparat per a la insurrecció. Sempre és moment 

per a la revolta. La minoria revolucionària ha d’assolir el poder i eliminar totes les 

institucions que impedeixin l’establiment de la igualtat entre els homes. El paper 

revolucionari de les masses s’acaba quan els tirans i explotadors han estat 

enderrocats. És en aquest moment que la minoria revolucionària establirà un ordre 

social nou i més sensat.  

                                                           
1 Fragment citat per David Shub a Lenin. Londres: Penguin Books, 1969 (pàgina 26). 
2 WEEKS, Albert L. First Bolshevik: A Political Biography of Peter Tkachev. Nova York: New 
York University Press, 1968.   
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Aquí parlem de la gran ciutat de Comadi i 
de la província de Réobarles 
MARCO POLO 

 

 després de cavalcar dues jornades en baixada, arribem a una planura 
vastíssima. I al començament d’aquesta planura hi ha una ciutat que es diu 
Comadi1 que, en el passat, fou molt gran i noble, però que avui dia no val tant, 

ja que els tàrtars dels altres països l’han devastada molts cops. I sapigueu que 
aquesta planura que us dic és un lloc molt calorós. I la província de què us 
comencem a parlar es diu Réobarles. Produeix dàtils, pomes del paradís,2 festucs i 
altres fruits que no es troben en llocs freds. I en aquesta planura hi ha una mena 
d’ocell que anomenen francolí, que no s’assembla gens als altres francolins del 
món, perquè aquests són negres i blancs, amb les potes i el bec vermells. 

 Pel que fa a la resta de bèsties, us parlaré, primer, del bou. Són molt 
grossos, i blancs com la neu; tenen els peus petits i plans, les banyes curtes i 
grosses, gens punxegudes. Entre les espatlles tenen una bossa rodona i alta de ben 
bé dos pams. Són la cosa més bonica del món. Quan els volen carregar, s’ajupen 
com els camells i després s’aixequen amb la càrrega que és molt gran, ja que són 
bèsties molt fortes. També s’hi veuen moltons grossos com ases, amb una cua tan 
gran i voluminosa que deu pesar ben bé trenta lliures. Són molt bonics i grassos i 
força bons per menjar. 

 En aquesta planura hi ha moltes ciutats i pobles que tenen murs fets de 
terra, alts i gruixuts per defensar-se dels caraones. Es diuen així perquè són de 
mares índies i de pares tàrtars. I sapigueu que els caraones,3 quan volen travessar el 
país i saquejar-lo, fan, per mitjà dels seus encanteris diabòlics que el dia esdevingui 
fosc, de manera que no es pot veure ni la persona que tenim al costat; i aquesta 
foscor pot durar ben bé set dies sencers. Però coneixen bé el país i cavalquen els 
uns al costat dels altres, i de vegades són deu mil, de vegades més, a voltes, menys, 
de manera que ocupen totes les rutes. I tots els qui es troben fora de les ciutats i 
dels pobles són fets presos: cap home ni cap dona ni cap animal no se’n pot 
escapar. I quan han empresonat tothom, maten tots els homes vells i venen els 
joves i les dones a altres països, com a esclaus. És així com han devastat la contrada 
i l’han deixada gairebé deserta del tot. 

 El rei d’aquesta gent dolenta es diu Nogodar. I aquest Nogodar va anar a la 
cort de Ciagati, germà carnal del Gran Khan, amb ben bé deu mil homes a cavall, i 
s’hi va quedar amb el seu oncle, perquè era un senyor molt important. I mentre era 
allà, aquest Nogodar va imaginar una traïció molt gran. Us diré quina. Va marxar 
darrere el seu oncle que era a la Gran Armènia, i hi va anar amb una gran quantitat 
d’homes a cavall, molt cruels i traïdors, i van passar per Badakhshan i per una altra 

                                                           
1 Ha desaparegut dels mapes i de la història. (N. del t.) 
2 Taronges. (N. del t.) 
3 Són els Indo-seythes, anomenats així perquè eren negres de pell (del mongol ‘kara’: negre). 
(N. del t.) 
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província que es diu Peshawar, i per una altra que es diu Caixmir. I allà va perdre 
molta gent i bèsties perquè els camins són estrets i dolents. I quan va haver envaït 
totes aquestes províncies, va entrar a l’Índia, als confins d’una província que es diu 
Dilivar. I va romandre en aquesta ciutat, després d’haver pres el tron al rei que es 
deia Asidiu-Soudan, que era un gran home i molt ric. I allà es va estar Nogodar amb 
el seu exèrcit, sense tenir por de ningú i guerrejant contra tots els tàrtars que viuen 
als voltants. 

 I us ben asseguro que el senyor Marco Polo mateix fou capturat per aquesta 
gent en aquesta foscor; però gràcies a Déu, va poder fugir i refugiar-se en un poble 
que hi havia a prop i que es diu Canosalmi; però va perdre tota la companyia i tan 
sols set persones van poder escapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCO POLO (1254-1324) és un dels exploradors més famosos de la història. 

Nascut a Venècia, el relat de les seves aventures, seguint la ruta de la seda en un 

viatge que el va dur a la Xina, ha esdevingut un dels clàssic més populars de la 

literatura de viatges. De fet, les aventures les va dictar mentre era a la presó i les va 

recollir Rustichello de Pisa. El que destaca del relat de Marco Polo respecte de 

molts altres de similars és la curiositat insaciable que demostren i la intenció 

d’ordenar les vivències d’un viatge que va durar vint-i-quatre anys.  



El somni de Coleridge 
JORGE LUIS BORGES 

l fragment líric «Kubla Khan» (més de cinquanta versos rimats i irregulars, 

de prosòdia exquisida) fou somniat pel poeta anglès Samuel Taylor 

Coleridge, en un dels dies de l’estiu de 1797. Coleridge escriu que s’havia 

retirat a una granja als confins d’Exmoor; una indisposició el va obligar a prendre 

un hipnòtic; la son el va vèncer moments després de la lectura d’un passatge de 

Purchas, que refereix l’edificació d’un palau per Khublai Khan, l’emperador la fama 

occidental del qual va llaurar Marco Polo. En el somni de Coleridge, el text 

casualment llegit va procedir a germinar i a multiplicar-se; l’home que dormia va 

intuir un seguit d’imatges visuals i, simplement, de paraules que les manifestaven; 

després d’unes hores es va despertar, amb la certesa d’haver compost, o rebut, un 

poema d’uns tres-cents versos. Els recordava amb una claredat singular i va poder 

transcriure’n el fragment que perdura en les seves obres. Una visita inesperada el 

va interrompre i li fou impossible, després, de recordar-ne la resta. «Vaig descobrir, 

amb sorpresa i mortificació —explica Coleridge—, que si bé retenia d’una manera 

vaga la forma general de la visió, tota la resta, tret d’unes vuit o deu línies esparses, 

havia desaparegut com les imatges en la superfície d’un riu on llancem una pedra, 

però, pobre de mi, sense la ulterior restauració d’aquestes imatges.» Swindburne va 

sentir que el que en va rescatar era l’exemple més alt de la musicalitat de l’anglès i 

que l’home capaç d’analitzar-ho podria (la metàfora és de John Keats) desteixir un 

arc de Sant Martí. Les traduccions o resums de poemes, la virtut fonamental dels 

quals és la música, són vanes i poden ser perjudicials; per ara, n’hi ha prou de 

retenir que a Coleridge li fou donada en un somni una pàgina d’una esplendor no 

discutida.  

El cas, tot i que extraordinari, no és únic. En l’estudi psicològic The World 

of Dream, Havelock Ellis l’ha equiparat amb el del violinista i compositor Giuseppe 

Tartini, que va somniar que el Diable (el seu esclau) executava amb el violí una 

sonata prodigiosa; el somniador, quan es va despertar, va deduir del seu imperfecte 

record el Trillo del Diavolo. Un altre exemple clàssic de cerebració inconscient és el 

de Robert Louis Stevenson, a qui un somni (segons ell mateix ha referit en el seu 

Chapter On Dreams) li va donar l’argument d’Olalla i un altre, el 1884, el de Jekyll 

i Hide. Tartini va voler imitar en la vigília la música d’un somni; Stevenson, del 

somni, en va rebre arguments, és a dir, formes generals; més afí a la inspiració 

verbal de Coleridge és la que Beda el Venerable atribueix a Caedmon (Historia 

eclesiastica gentis Anglorum, IV, 24). El cas es va esdevenir al final del segle VII, a 

l’Anglaterra missionera i guerrera dels regnes saxons. Caedmon era un pastor rude 

i ja no era jove; una nit, es va esquitllar d’una festa perquè havia previst que li 

passarien l’arpa, i sabia que era incapaç de cantar. Es va posar a dormir a l’estable, 
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entre els cavalls, i en el somni algú el va cridar pel seu nom i li va ordenar que 

cantés. Caedmon va contestar que no en sabia, però l’altre li va dir: «Canta el 

principi de les coses creades». Caedmon, aleshores, va dir versos que mai no havia 

sentit. No els va oblidar, quan va despertar, i els va poder repetir davant els monjos 

del monestir proper de Hild. No va aprendre a llegir, però els monjos li explicaven 

passatges de la història sagrada i ell «els rumiava com un animal net i els convertia 

en versos dolcíssims, i d’aquesta manera va cantar la creació del món i de l’home i 

tota la història del Gènesi i l’èxode dels fills d’Israel i la seva entrada a la terra 

promesa, i moltes altres coses de l’Escriptura, i l’encarnació, la passió, resurrecció i 

ascensió del Senyor, i la vinguda de l’Esperit Sant i l’ensenyament dels apòstols, i 

també el terror del Judici Final, l’horror de les penes infernals, les dolçors del cel i 

les mercès i els judicis de Déu». Fou el primer gran poeta sagrat de la nació 

anglesa; «ningú no es va igualar a ell —diu Beda—, perquè no va aprendre dels 

homes sinó de Déu». Anys després, va profetitzar l’hora en què moriria i la va 

esperar dormint. Esperem que es tornés a trobar amb el seu àngel.  

A primera vista, el somni de Coleridge corre el risc de semblar menys 

sorprenent que el del seu precursor. «Kubla Khan» és una composició admirable i 

les nou línies de l’himne somniat per Caedmon gairebé no representen cap altra 

virtut que la del seu origen oníric, però Coleridge ja era un poeta i a Caedmon li fou 

revelada una vocació. Hi ha, tanmateix, un fet ulterior, que magnifica fins a límits 

insondables la meravella del somni en què es va engendrar «Kubla Khan». Si 

aquest fet és veritable, la història del somni de Coleridge és anterior en molts segles 

a Coleridge i encara no ha arribat a la seva fi. 

El poeta va somniar el 1797 (d’altres entenen que el 1798) i va publicar la 

seva relació del somni el 1816, a manera de glosa o justificació del poema inconclús. 

Vint anys després, va aparèixer a París, fragmentàriament, la primera versió 

occidental d’una d’aquestes històries universals en què la literatura persa és tan 

rica, el Compendi d’Històries de Rashid ed-Din, que data del segle XIV. En una 

pàgina hi llegim: «A l’est de Shang-tu, Khublai Khan va erigir un palau, segons un 

plànol que havia vist en un somni i que guardava en la memòria». Qui va escriure 

això era visir de Ghazan Mahmud, que descendia de Khublai. 

Un emperador mogol del segle XIII, somnia un palau i l’edifica segons la 

visió; en el segle XVIII, un poeta anglès que no va poder saber que aquella fàbrica es 

va derivar d’un somni, somnia un poema sobre el palau. Confrontades amb aquesta 

simetria, que treballa amb ànimes d’homes que dormen i abasta continents i segles, 

res o molt poc són, em sembla, les levitacions, resurreccions i aparicions dels llibres 

pietosos. 

Quina explicació preferirem? Els qui a priori rebutgen allò sobrenatural (jo 

tracto, sempre, de pertànyer a aquest gremi) jutjaran que la història dels dos 

somnis és una coincidència, un dibuix traçat per l’atzar, com la forma de lleons o de 



cavalls que de vegades configuren els núvols. D’altres argumentaran que, d’alguna 

manera, el poeta coneixia que l’emperador havia somniat el palau i va dir que havia 

somniat el poema per crear una ficció esplèndida que així mateix pal·liés o 

justifiqués la fragmentació i la rapsòdia dels versos.1 Aquesta conjectura és 

versemblant, però ens obliga a postular, arbitràriament, un text no identificat pels 

sinòlegs en què Coleridge podria haver llegit, abans de 1816, el somni de Khublai.2 

Més encisadores són les hipòtesis que transcendeixen la racionalitat. Per exemple, 

cal suposar que l’ànima de l’emperador, destruït el palau, va penetrar en l’ànima de 

Coleridge, perquè aquest el reconstruís en paraules, més duradores que els marbres 

i els metalls. 

El primer somni va agregar a la realitat un palau; el segon, que es va 

produir cinc segles després, un poema (o principi de poema) suggerit pel palau; la 

semblança dels versos deixa entreveure un pla: el període enorme revela un 

executor sobrehumà. Indagar el propòsit d’aquell immortal o d’aquell longeu seria, 

tal vegada, tan agosarat com inútil, però és lícit sospitar que no ho ha aconseguit. El 

1961, el P. Gerbillon, de la Companyia de Jesús, va comprovar que del palau de 

Khublai Khan només en quedaven ruïnes; del poema ens consta que amb prou 

feines se’n van rescatar cinquanta versos. Fets com aquests permeten conjecturar 

que el seguit de somnis i de treballs no ha arribat a la seva fi. Al primer somniador 

li fou deparada en la nit la visió del palau i el va construir; al segon, que no va 

conèixer el somni de l’anterior, el poema sobre el palau. Si l’esquema no marra, 

algun lector de «Kubla Khan» somniarà, en una nit de la qual ens separen els 

segles, un marbre o una música. Aquell home no sabrà que uns altres dos van 

somniar, potser la sèrie dels somnis no tingui fi, potser la clau rau en l’últim. 

Un cop escrit això anterior, entreveig o crec que entreveig una altra 

explicació. Tal vegada un arquetip no revelat encara als homes, un objecte etern 

(per fer servir la nomenclatura de Whitehead), estigui ingressant paulatinament en 

el món; la seva primera manifestació fou el palau; la segona, el poema. Qui els 

hagués comparat hauria vist que eren essencialment iguals.  

JORGE LUIS BORGES (Buenos Aires, 1899 – Ginebra, 1986) és l’escriptor 

llatinoamericà més important de la història. Va conrear l’assaig, els relats breus i la 

poesia. La seva obra és absolutament inclassificable i destaca per una erudició i un 

universalisme extraordinaris. Els seus conjunts de relats més coneguts són 

Ficciones (1944) i El Aleph (1949). 

                                                           
1 Al principi del segle XIX o al final del XVIII, jutjat per lectors de gust clàssic, «Kubla Khan» 
era força més desmesurat que ara. El 1884, el primer biògraf de Coleridge, Traill, encara 
podia escriure: «L’extravagant poema oníric “Kubla Khan” és encara més que una curiositat 
psicològica». 
2 Vegeu John Livingstone Lowes: The Road to Xanadu, 1927, p. 358 i 585. 



Avís 
THOMAS BERNHARD 

 

n comerciant de Coblença l’any passat va fer realitat el somni de la seva 

vida, visitar les Piràmides de Gizeh i, després d’haver visitat les piràmides, 

va haver de definir aquesta visita com la decepció més gran de la seva vida, 

cosa que entenc, perquè jo també era a Egipte l’any passat i vaig quedar decebut 

sobretot per les piràmides. Però mentre jo vaig superar de seguida la meva 

decepció, el comerciant de Coblença va venjar la seva decepció perquè va publicar 

durant uns quantes mesos unes quantes pàgines d’avisos a tots els diaris 

importants d’Alemanya, Suïssa i Àustria, en els quals prevenia a tots els futurs 

visitants d’Egipte contra les piràmides, però sobretot contra la famosa piràmide de 

Keops, que era la que més profundament l’havia decebut, encara més que les altres. 

El comerciant de Coblença, amb aquests avisos, que ell mateix anomenava 

antiegipte i antipiràmides, va consumir en un temps mínim la seva fortuna i es va 

abocar a una desgràcia absoluta. Els seus anuncis, com és natural, no van tenir la 

influència que ell esperava sobre els viatgers a Egipte, al contrari, el nombre de 

visitants a Egipte d’aquest any, en comparació amb els de l’any passat, s’ha doblat.  

 

 

 
 
 
 
 
 
THOMAS BERNHARD (1931-1989) és reconegut internacionalment com un dels 
escriptors més grans del segle XX. La seva prosa iconoclasta i repetitiva va fer que 
guanyés admiradors incondicionals i crítics intransigents. Aquesta entrevista 
extensa, de 1986, es va publicar per primer cop en alemany vint anys després. En 
català en podem llegir L’imitador de veus (2017), El nebot de Wittgenstein (2017), 
El fred (2013), L’alè (2013), Senzillament complicat (2013), Un nen (2013), 
Mestres antics (2011), Sota el ferro de la lluna (2011), El soterrani (2009), 
L’origen (2008), La força del costum (2003), El comediant (2002), Plaça dels 
Herois (2000), El malaguanyat (1992), A les Altures. Intent de Salvació. Bestieses 
(1990). 

 
CLARA FORMOSA PLANS ha traduït Peter Handke, Bertold Brecht, Franz 

Kafka i bona part de l’obra de Thomas Bernhard.  
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Somni 

ROBERT WALSER 

na vegada un oficinista em va explicar el somni següent. Jo era en una 

habitació. De sobte, les parets de la cambra es van separar. Vaig mirar 

fixament. Un bosc de roures va entrar volant, un bosc molt ombrívol, molt 

negre. Aleshores el bosc es va doblegar, més o menys com es doblega la pàgina d’un 

gran infoli, i em vaig veure al cim d’una muntanya. Vaig baixar impetuós muntanya 

avall amb el meu company, també oficinista. Vam arribar a un estany negre, boirós, 

i ens vam llançar entre el canyer a les aigües brutes i fredes. En aquell moment vam 

sentir una veu cristal·lina de dona, que venia de dalt, i que deia que pugéssim. Com 

van penetrar aquelles paraules en les meves oïdes! Vaig sortir de l’aigua, vaig pujar 

com una tromba la costeruda muntanya rocosa, aferrant-me amb força en el meu 

ascens a petits troncs d’arbre; sota meu percebia l’abisme sempre creixent, 

esfereïdor. Estava a punt d’elevar-me damunt la darrera roca escarpada, quan vaig 

caure; la roca, tova com un tros de tela, va cedir, es va enfonsar amb mi, que m’hi 

aferrava, en direcció a l’abisme. Em va travessar un dolor infinit. Vaig caure sense 

parar i, al final, em vaig trobar a l’habitació del principi una altra vegada. A fora 

plou. S’obre la porta i entra una dona que conec molt bé d’abans. Ens vam perdre 

de vista. Jo la vaig ofendre, o ella mi, tant se val. Però ara ella és tan afectuosa, tan 

amable; se m’acosta somrient, s’asseu al meu costat, m’abraça, i diu que tota la gent 

del món tan sols em vol a mi. De passada penso en el meu company. Però em sento 

tan feliç que no aconsegueixo recordar-lo gaire estona. Abraço el cos bell i esvelt de 

la dona, percebo el gènere de la tela, de la tela del seu vestit, i la miro als ulls. Que 

grossos i que bonics que són. Algun cop he gaudit d’una felicitat com aquesta? 

Malgrat la pluja, anem a passejar. M’estrenyo contra ella i em sembla com si ella 

volgués estrènyer-se encara més contra meu. Quin cos més tendre i melodiós! Com 

somriuen els seus llavis! Que harmònic el seu cos, el seu moviment, el seu 

llenguatge i el seu somriure! Parlem molt poc. El seu vestit estrany sembla que em 

diu alguna cosa. És curiós: no se’ns acut fer-nos petons. La sorpresa del nostre 

amor potser encara és massa intensa. Jo què sé! Tenir ara als braços a qui creia 

enemistada amb mi per sempre, saber meu el perfum d’aquestes mans estimades 

desborda la meva comprensió, gairebé el meu sentiment. Tornem a entrar a 

l’habitació. Allà hi ha el company, que ens mira esmaperdut i se’n va. L’hem 

entristit?, em pregunto. Però ella se’m llança als peus com una flor doblegada, em 

besa les mans, vol estimar-me només a mi, a mi d’entre totes les persones del 

món... Això li ho dec a un oficinista.  
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ROBERT WALSER, escriptor suís de llengua alemanya, va néixer el 1878 a Biel. 

Va viure a Zuric i Berlín. El seu primer llibre, El quadern de Fritz Kocher (1904), 

no va tenir gaire repercussió. Entre 1907 i 1909 Walser publica tres novel·les: 

Geschwister Tanner, Der Gehülfe i Jakob von Gunten, i alguns textos seus 

apareixen regularment en diaris i revises berlinesos. Tot plegat fa que el seu nom 

comenci a ésser conegut i que autors com Robert Musil, Franz Kafka i Walter 

Benjamin l’elogiïn. El 1917 publicarà la que segurament és la seva novel·la més 

representativa: La passejada. L’any 1929, a causa dels atacs d’angoixa i 

al·lucinacions que pateix, Walser ingressa a la clínica psiquiàtrica de Waldau, a 

Berna. El 1933 el traslladen al psiquiàtric de Herisau i fins al 1956, l’any de la seva 

mort, no escriurà res més.  



La tomba 
SALOMON MALKA 

 

 una trentena de quilòmetres de Montevideo, un suburbi desolat. Terrenys 

erms entre restes d’edificis esquerdats; parcel·les deteriorades. És el 

cementiri jueu de La Paz, que és al costat del cementiri catòlic. Davant, una 

florista anuncia damunt l’aparador la paraula perahim,1 en lletres hebrees però a 

l’inrevés. «El pintor, que probablement va treballar a partir d’un model, ho va 

copiar a l’inrevés, però ja ens hi hem acostumat», ens diu el vigilant del cementiri, 

un noi cepat i simpàtic que ens guia. Va prendre possessió del càrrec poc després 

del 1968; per tant, no hi era en el moment de la mort de Shoshani. No en sap res, 

d’ell, tret que li van explicar que era un professor «que hi tenia molta cosa, aquí 

dins» (i es fa un copet al front amb l’índex).  

El cementiri està net, ben conservat, amb una fila de xiprers que fan una 

mica d’ombra als visitants. A l’esquerra, la banda sefardita. A la dreta, 

l’asquenazita. La tomba de Shoshani és a la dreta. Un monument una mica tort, de 

pedra grisa. Al mig del monument, aquestes paraules en lletres hebrees: «El rabí i 

savi Shoshani, que el seu record sigui beneït. El seu naixement i vida estan 

envoltats d’enigmes, va morir el dia del sant xabat, el 26 de Tevet de 5726». 

Llegeixo i rellegeixo la frase, sorprès i esmaperdut. Pot ser que aquestes 

paraules les hagi dictades Elie Wiesel? En les converses que hi he tingut no n’ha fet 

cap esment. Com se’n pot haver oblidat? O potser no m’ho ha dit perquè vol que ho 

esbrini jo sol? El millor m’arribarà si continuo? Com ho puc saber? 

Més amunt, en forma de semicercle, aquests versets del Salm 139: «Provaré 

de prendre les ales de l’aurora?/ Aniré a viure a l’altre extrem del mar?/ També allà 

les teves mans m’hi portarien,/ també allà m’hi vindrien a buscar./ Et dono gràcies 

perquè m’has fet tan admirable,/ les teves obres són meravelloses: ho reconec amb 

tota l’ànima». 

També els va triar Wiesel, aquests versets? Segur. Les dues inscripcions, en 

tot cas, encara concorden més si llegim la continuació del passatge dels Salms i hi 

trobem aquestes paraules: «Res del meu cos no et passava per alt/ quan jo m’anava 

fent secretament/ com un brodat en el fons de la terra». 

                                                           
1 Flors’ en hebreu. (N. del t.) 
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Les fotografies. Els manuscrits. I ara, la tomba. En cada cas, la mateixa 

sensació de cremar-me, d’atansar-me directament a Monsieur Shoshani sense 

intermediaris. I també la mateixa decepció, el mateix desànim. Aquesta llosa 

funerària, neta i clara, amb el nom encaixonat entre un Borman i un Bernay, és 

com si tapés la seva vida. Com una espiral sense fi. Continueu el vostre camí! Ningú 

no ho sabrà. Ningú no ho podrà saber. Seré el meu únic jutge i testimoni. Els qui 

vulguin conèixer el meu naixement hauran de vessar suor i sang. He estat i ja no 

soc. I, sota aquesta llosa de pedra en què apareix un nom diferent del meu, 

continuo rient sorneguer i fent llengotes a tots els qui es van creuar amb mi i van 

creure que m’havien conegut, a tots els qui tinguin la pretensió de fixar la meva 

vida amb el pretext que soc mort. Sospitós! Pretenc ésser sospitós més enllà de la 

meva mort. Sospitós perquè és l’única manera que he trobat d’evitar el 

reconeixement, la glòria i els honors. La meva única manera de ser lliure. He 

cremat la meva vida per les dues bandes del ble. He buidat el meu cervell sense fer-

ne inventari. La resta, el meu cos, ànima, veritat i secrets em pertany. Són el meu 

darrer refugi. No interessen a ningú. 

Em diuen que cada any un visitant francès visita aquesta tomba. Qui deu 

ser? Si el doctor Nerson encara fos viu no dubtaria ni un segon a afirmar que és ell. 

Però el doctor Nerson va morir fa quinze anys. Així, doncs, qui més ha pogut 

quedar tan marcat fins al punt d’efectuar cada any aquest viatge impossible? No he 

aconseguit saber-ho. No hi ha cap dubte que això també se m’escapa: deu ser una 

altra història; un altre continent. Un talmudista, un filòsof, un metge, un 

matemàtic; certament no el pelleter parisenc que, referint-se a Shoshani, em va 

parlar d’una «estrella» o d’un «meteorit». Tampoc l’industrial a qui anomenaven 

«l’emperador de l’encerada», amb qui em vaig trobar a Montecarlo i que mai no es 

va curar de l’aparició del mestre. Algú que també ve d’un altre lloc i que, de ben 

segur, expressaria un vessant insospitat de la vida de Shoshani.  

Pel que fa a les circumstàncies de la mort, els relats concorden. Era un 

divendres a la tarda, a Durazno, un poblet situat a uns cinquanta quilòmetres de 

Montevideo, a l’interior del país. A l’estiu Shoshani sovint participava en un 

seminari destinat als docents d’Amèrica del Sud. Hi assistien joves de l’Uruguai, 

l’Argentina i el Brasil. El curs havia conclòs. Els seminaristes, reunits en un hotel de 

segona categoria, havien acabat de sopar. Shoshani —com tenia per costum, fins i 

tot en xabat— havia menjat sol. Descansava a la seva habitació. El jove Abraham 

Kletzki, mentre passava davant la porta del mestre, va sentir crits: «Rofé! Rofé!».2 

De seguit van transportar el mestre a l’hospital del poble. El metge va diagnosticar 

un atac cardíac. No hi va haver res a fer.  

L’hospital no estava gaire ben proveït. La tarda del dissabte, després del 

xabat, van transportar el cos a Montevideo i el van dipositar a l’Instituto Yavne, al 

                                                           
2 ‘Metge’ en hebreu. (N. del t.) 



carrer Andes. El doctor Schnurmann va ser qui va anar al domicili de Shoshani i en 

va recollir les pertinences. Hi va descobrir, entre altres coses, dos rotlles de la Torà. 

A la Kehilà,3 al carrer Durazno, vam consultar el registre de decessos amb 

Abel Bronstein. Obre un llibre immens. Passa el dit sota els noms registrats l’any 

1968. A la data del 26 de gener hi figura Mardochée Bensoussan; entre parèntesis, 

Shoshani; més parèntesis: Ohnona. Nacionalitat: marroquina. Estat: solter. Edat: 

63 anys. Mort el 26 de gener a les 23 hores. Metge: Amílcar Casa Mellio. Causa: 

cardíaca. Sense adreça. Departament: Durazno. Número de registre: 21240. A la 

pàgina del costat les indicacions hi apareixen en hebreu. Mordekhai Ben Sasson. 

Nom del pare: Joseph. El nom de la mare no hi és. Va morir el 25 de Tevet de 5728. 

Coneixeu ningú al món que l’hagin enterrat amb tres noms diferents? 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALOMON MALKA (Marroc, 1949) és periodista, director de la revista L’Arche i 

autor de biografies d’Emmanuel Lévinas (de qui va ser deixeble), Vasili Grossman, 

Franz Rosenzweig i Shoshani.  

                                                           
3 La comunitat jueva. (N. del t.) 



«Enyor», un poema de Josep Carner 

ENRIC IBORRA 

l volum Poesia de Josep Carner és un dels meus llibres de capçalera. El tinc 

profusament subratllat i, de tant en tant, m’agrada obrir-lo a l’atzar i anar 

botant d’un poema a un altre. Sempre m’hi quede enganxat una bona 

estona. Aquest llibre de Carner, que va publicar el 1957, des de l’exili, és la 

culminació i el balanç de tota una vida dedicada a la literatura. Poesia recull, 

revisats i reordenats en tretze seccions, els prop de nou-cents poemes que Carner 

va donar per bons després de «temperar-ne el to, precisar-ne i enriquir-ne els 

detalls i travar-ne la textura», com va escriure Joan Ferraté en un assaig publicat 

en Els Marges («Poesia» de Josep Carner: Ressenya i vindicació, 1976, número 8), 

contra els qui afirmaven, obtusament, que Carner havia fet malbé els seus poemes 

en la revisió a què els havia sotmès. 

Poesia de Josep Carner, que va ser reeditat per Quaderns Crema el 1992, 

amb el text revisat i establert per Jaume Coll, està exhaurit, segons s’indica en la 

pàgina web de l’editorial, però encara deuen trobar-se’n exemplars en algunes 

llibreries. De l’edició crítica i completa de l’obra de Carner, a cura del mateix Jaume 

Coll i anunciada des de fa anys, encara no n’ha sortit ni un sol volum. El fet és que 

la publicació de tota l’obra literària de Carner és un dels desideràtums de la 

literatura catalana del segle XX. No es tracta només de la poesia, amb totes les 

variants i revisions, sinó també de la prosa ―fins ara se n’ha publicat només un 

10% del total―  i de la correspondència. D’aquesta última, n’han aparegut sis 

volums, dels quals destaquen per extensió i interès les correspondències amb Bofill 

i Mates i amb els Manent. Molt bé, però ja comprendreu que a mi el que 

m’interessaria és llegir la correspondència entre Carner i Josep Pla. Ho podré fer 

algun dia? La vida és breu i damunt ens ho posen ben difícil. 

Un dels poemes que més m’agraden de Carner, si més no un dels que 

recorde més sovint, és «Enyor», inclòs en la secció «Cor quiet» de Poesia. En altres 

seccions d’aquest  llibre hi ha algun altre poema que també porta el mateix títol. 

L’«Enyor» a què m’estic referint és aquest: 
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ENYOR 

Quan es perden els ulls en el brancatge 
d’un arbre espès, tot verd, on gairebé 
no entra l’or pacífic del capvespre 
 oh, quin enyor ens ve! 
 
Hi ha dies que les ànimes s’escapen 
al floc de núvol, en el cel perdut; 
hi ha dies que el camí de cada dia 
 ens sembla inconegut. 
 
El nostre enyor ens ve de quan no érem. 
Quina incertesa al caminal on som! 
Oh bla sojorn, oh quietud bressada 
 que la vida interromp. 
 

En aquest poema apareix un motiu molt insistit en la poesia de Carner des 

de la publicació d’El cor quiet (1925), que es podria caracteritzar com el sentiment 

d’estranyesa davant la vida: «hi ha dies que el camí de cada dia / ens sembla 

inconegut». I encara: «Quina incertesa al caminal on som!». Tant camí com 

caminal són metàfores tòpiques de la vida. Aquest caràcter tòpic, però, queda 

compensat perquè aquests versos no al·ludeixen, com és habitual, a la falta de 

sentit de la vida a causa de la mort, sinó a l’estranyesa davant del fet mateix de 

viure.   

Un argument que s’ha utilitzat sovint per consolar els homes davant la 

perspectiva de la seua extinció personal és que de la mateixa manera que no ens sap 

greu no haver viscut abans de nàixer —«quan no érem»— per la mateixa regla de 

tres no ens hauria d’importar no ser res després de la mort —quan ja no serem. No 

m’interessa ara discutir la consistència de l’argument. Si l’esmente és perquè el 

poema de Carner en constitueix una variació i, alhora, una refutació. En «Enyor» la 

veu del poeta no diu que enyora no haver viscut abans, perquè no hi va viure i 

només es pot enyorar el que s’ha perdut. El que enyora és l’estat real abans de 

nàixer: el no-res o, més exactament, el que en podríem dir l’estat de no ésser. 

El que resulta incomprensible no és la nostra extinció, sinó la nostra 

existència, cosa que no deixa de ser més lògica i enraonada. La interrupció la 

provoca la vida, no la mort. Amb la mort tornarem al que hi havia abans: el bla 

sojorn, la quietud bressada… Carner no situa el descans o la pau eterna —metàfores 

eufemístiques habituals per la mort— després, sinó abans. Morir equival a tornar a 

aquest estat anterior, momentàniament i estranyament interromput. 

D’altra banda, i és una de les causes de la complexitat d’aquest poema, 

aquest estat de no ésser és contemplat des de la vida i per això només és possible 



referir-s’hi per mitjà de qualitats animades: bla sojorn, quietud bressada… Els 

adjectius «bla» i «bressada» suggereixen, respectivament, el descans i la son. Els 

substantius, en canvi, apunten més precisament a la idea d’immobilitat. En últim 

terme, el poema ens aboca a una antinòmia. L’estat de no ésser només es pot 

imaginar i suggerir conferint-li un sentit vital, cosa que resulta absurda i 

contradictòria alhora. Segurament, la maniobra és inevitable, perquè imaginar la 

nostra no existència o la nostra extinció sembla una impossibilitat psicològica. Feu-

ne la prova i ho veureu. És com mirar el sol directament: només ho podem fer 

durant un moment molt breu i l’únic que en traiem és quedar-nos encegats. 

La versió original d’aquest poema de Carner va aparèixer amb el títol 

d’«Enyorança» en L’oreig entre les canyes (1920): 

Llavores que mirem dins el brancatge 
d’un arbre espès, tot verd, on gairebé 
no entra la llum dolça de la tarda, 
 l’enyorament ens ve. 
 
Hi ha dies que nostra ànima se’n vola 
al floc de núvol en el cel perdut; 
hi ha dies que el camí de cada dia 
 ens sembla inconegut. 
 
Nostra enyorança ve de quan no érem. 
Quina incertesa al caminal on som! 
O bla recés! Oh piadós misteri 
 que la vida interromp. 
 

El primer vers d’«Enyorança», «Llavores que mirem», és una expressió 

certament maldestra, que deixa pas, en la versió de Poesia a «Quan es perden els 

ulls», molt més efectiva. La idea de la dissolució, del pas a l’estat de no ésser, ja 

apareix, per tant, insinuada des del primer vers. De la mateixa manera, «la llum 

dolça de la tarda» és substituïda per «l’or pacífic del capvespre». Observeu que el 

canvi de la idea de dolçor per la de la pau, no és gens innocent, perquè Carner està 

preparant des del principi el «bla sojorn» i la «quietud bressada» del final. En la 

segona estrofa, «nostra ànima se’n vola» ha estat substituït en la versió definitiva 

per «les ànimes s’escapen», de manera que es crea una relació de paral·lelisme amb 

els ulls que es perden del primer vers. El canvi més significatiu el trobem en el 

penúltim vers. El «piadós misteri», un concepte tòpic, maquinal, de l’ortodòxia 

catòlica, de la primera versió es converteix en la suggestiva «quietud bressada». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIC IBORRA (València, 1960). És professor de llengua i literatura catalanes a 

l’IES Lluís Vives de València. Ha publicat La serp blanca. Antologia del conte 

modern (Tàndem Edicions, 2012), diversos escrits de crítica literària i Un son 

profund. Dietari d’un curs de literatura universal (Viena Edicions, 2013), llibre pel 

qual va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. Al setembre de 2010 va obrir el blog de 

literatura la serp blanca (htto://laserpblanca.blogspot.com). Un any més tard va 

inaugurar el web de literatura universal amb el mateix títol, en què sistematitzava 

els materials publicats al blog (http:// literaturauniversal.laserpblanca.cat). 



En defensa de Bresson 

JONATHAN ROSENBAUM 

 
n vida, Robert Bresson (1901-1999) no va rebre el reconeixement que es 
mereixia fins ben passats els noranta anys. Quan va morir en tenia noranta-
vuit i havia viscut prou per comprovar com la seva obra era valorada 

mitjançant una retrospectiva que James Quandt va organitzar a la Cinemateca de 
Toronto i que, posteriorment, va voltar arreu del món amb molt èxit.  

Durant una bona pila d’anys els crítics van catalogar Bresson com a esotèric 
i pretensiós; fins i tot alguns en feien mofa. «El principal problema és que l’heroi és 
un buit, no pas un personatge», va escriure Stanley Kauffmann en una de les 
crítiques més favorables de Pickpocket (1959), una adaptació lliure que Bresson va 
fer de Crim i càstig de Dostoievski. «Martin Lasalle, que fa aquest paper, té una 
cara ossuda i sensible, però no havíem vist ningú tan inexpressiu des de Buster 
Keaton. La fal·làcia obsessiva de les pel·lícules i de les novel·les franceses modernes 
es basa en la creença que la nul·litat equival a l’angoixa i/o profunditat». Tot i que 
no pretén ser tan hostil, la descripció que Leonard Maltin ofereix de Bresson a 
Movie Encyclopedia, citada a la Internet Movie Database, no és menys 
representativa: «Un dels directors més rigorosament ascètics de la història del 
cinema, Bresson fuig de qualsevol mena de floritura estilística per mitjà d’actors 
rígids però d’aspecte peculiar, i explica històries extremadament simples, sovint 
desesperançades, que detallen la ruïna d’ànimes pures en un món cruel». 

Jo trobo que les pel·lícules de Bresson són molt físiques i fins i tot carnals, 
més que no pas «ascètiques». I l’única cosa rígida dels tres protagonistes de 
Pickpocket —Lasalle, Pierre Leymarie i Marika Green, tots entrevistats per Babette 
Mangolte en el seu documental Les modèles de Pickpocket— és llur manca 
d’histrionisme. Al principi, Bresson anomenava els seus no actors (cercats amb 
cura) intèrprets i, més endavant, models.  Li interessava més capturar qui eren que 
no pas amoïnar-se pel que podien projectar com a actors. El cert és que tots tres es 
van prestar amb molt de gust a les instruccions rigoroses del director. 

«M’he adonat que com més plana és una imatge, menys expressa —va 
escriure Bresson el 1959— i més es transforma en contacte amb altres imatges. Una 
pel·lícula hauria d’estar sempre en un estat de naixement perpetu.» L’expressivitat 
dels actors i les localitzacions interfereixen en aquest naixement perpetu, per això 
Bresson dels protagonistes n’extreu les qualitats més latents: en el cas dels actors, 
les seves ànimes o essència espiritual. Sembla que tots tres es van sentir 
transformats per l’experiència. (Dos d’ells van arribar a ser actors ocasionals en 
pel·lícules d’altres directors, com també va passar amb Dominique Sanda, la model 
més coneguda de Bresson, estrella de la seva adaptació de Dostoievski del 1969, 
Une femme douce.) 
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Bresson, una figura distant i misteriosa, deia que havia començat com a 
pintor, però, fins on jo sé, ningú no n’ha vist mai cap quadre. Vaig treballar per a ell 
com a extra el 1970 —a Quatre nuits d’un rêveur (1971), la seva tercera adaptació 
de Dostoievski. Mai no havia vist cap cineasta que estigués tan aïllat del seu equip; 
sovint, les instruccions de Bresson ens arribaven per mitjà de la seva dona —i 
ocasionalment assistent de direcció— Mylène van der Mersch. Bresson era molt 
reticent a l’hora d’exposar els seus orígens, i van der Mersch ha exercit un control 
tan estret del llegat del seu marit que sembla molt complicat que mai n’aparegui 
cap biografia oficial. Malgrat això, m’he assabentat per fonts fiables d’un fet 
sorprenent sobre la seva vida que, si fos cert, ajudaria a explicar unes quantes 
coses: durant una breu temporada, Bresson va fer de gigoló. Tot i que aquest rumor 
és impossible de demostrar, sembla plausible, tenint en compte el bon aspecte físic 
del director francès i algunes de les preocupacions morals de la seva obra, sobretot 
la seva primera gran pel·lícula, Les dames du Bois de Boulogne de 1945.  

El que sí que sabem és que Bresson va passar més d’un any com a presoner 
de guerra en un camp nazi —fet que constitueix el tema d’un dels seus millors films, 
Un condamné à mort s'est échappé (1956). Aquest captiveri sembla que va tenir un 
fort impacte en la seva obra posterior, i es fa evident en el seu gust pels sons fora la 
càmera i la seva dèria per personatges que s’amaguen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Com es pot confondre una pel·lícula amb la vida?», pregunta Mangolte 
fora de càmera i en anglès al principi i al final de la seva investigació. Nascuda a 
França i educada a París, Mangolte ha passat gran part de la seva vida als Estats 
Units. És coneguda per la seva destacable direcció de fotografia en pel·lícules de 
Chantal Akerman, Richard Foreman, Jean-Pierre Gorin, Marcel Hanoun, Sally 
Potter, Jackie Raynal, Yvonne Rainer, and Michael Snow. Els seus films 
experimentals normalment dedicats a la subjectivitat i el paisatge —What Maisie 
Knew (1975), The Sky on Location (1982)— han estat injustament negligits.  

Tots aquests temes apareixen a Les modèles de Pickpockett, la seva obra 
més bella de les que conec, i que mereix rebre el nom d’assaig poètic personal i, 
també, de documental. En l’escena inicial, som en una festa a París on Mangolte 



només coneix l’amfitrió. De sobte, hi veu Pierre Leymarie i s’adona que li sona 
d’alguna cosa; ell li diu que havia aparegut a Pickpocket, i ella li respon que és la 
seva pel·lícula preferida. Leymarie la convida a Caen, on ella li fa una entrevista 
sobre les seves experiències amb Bresson quaranta anys enrere. Aquesta entrevista 
la condueix, primer, a Marika Green (la protagonista de setze anys del film), que 
viu a l’Àustria rural, i, finalment, a Lasalle, a ciutat de Mèxic: un místic alegre de 
barba blanca que domina la segona part del vídeo. Tenint en compte que Michel, el 
personatge que Lasalle representa a Pickpocket, és un pertorbat —es tracta d’un 
universitari fracassat i alienat que té molta traça en l’art de pispar carteres— ens 
sobta tant com a Mangolte que estigui tant en pau amb si mateix.  

Sembla que Mangolte ens vulgui dir que és possible confondre les 
pel·lícules de Bresson amb la vida, perquè estan fetes de la mateixa substància. 
Justament l’estil de Mangolte suggereix aquesta subtilesa: mai no imita Bresson de 
manera òbvia, però la càmera sempre se centra en el que envolta les persones que 
entrevista, per exemple l’habitació buida de Leymarie, les vistes des de la finestra 
de Green o el jardí de Lassalle. En la seva darrera aparició, Lassalle ens guia en una 
visita pel seu barri abans d’esvair-se enmig de la multitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots tres models semblen plenament conscients de si mateixos i tranquils, i 
recorden la filmació de Pickpocket com si fos ahir. (El mateix passa amb dos 
models anteriors de Bresson que vaig conèixer: Florence Delay, la seva Joana d’Arc 
del 1962, que ara és professora de literatura, i Isabelle Weingarten, de Quatre nuits 
d’un rêveur, que fa principalment de fotògrafa.) Green, que ens mostra la seva 
còpia del guió de gravació, revela que la pel·lícula al principi tenia un títol més 
existencial: Incertesa. Admet que en aquella època estava enamorada de Bresson, 
però també insisteix que ell «estava fet a l’antiga» i que la va respectar, alhora que 
reconeix que mai no va voler conèixer les models posteriors per gelosia.  

Lasalle diu que treballar amb Bresson va ser l’experiència més important 
de la seva vida, tot i que recorda que per filmar una escena de Pickpocket va haver 
de pujar unes escales quaranta vegades. Defineix com a bressoniana La Lettre de 
Manoel de Oliveira i l’actuació de Jean-Louis Trintignant a Trois couleurs: Rouge 



de Krzysztof Kieślowski, i esmenta Paul Schrader, potser el cineasta nord-americà 
més influenciat per l’obra de Bresson. La memorable mirada esbiaixada i 
famolenca que Lasalle transmetia fent de Michel potser s’ha perdut enmig de la 
seva jovialitat i bonhomia actual, però encara se’ns figura com un hedonista. 

Lasalle explica el fet sorprenent que Charlie Chaplin era un dels pocs 
directors que li agradaven a Bresson. Un es pregunta com pot ser que el mestre més 
gran de la representació expressiva pogués agradar a un director que la va suprimir. 
Una resposta parcial podria raure en l’explicació que el director avantguardista 
Jean-Marie Straub va donar després d’afirmar que Chaplin era l’editor més gran de 
la història del cinema: Straub va dir que Chaplin sabia exactament quan comença 
un gest i quan s’acaba. Bresson no tan sols valorava aquest talent, sinó que el 
posseïa, la qual cosa també el fa gran.  

*Article aparegut al Chicago Reader el 2 d’abril de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN ROSENBAUM va néixer als EUA l’any 1943. És un dels crítics 
cinematogràfics nord-americans que més s’ha dedicat a promoure el cinema 
d’altres països, sovint lluny dels circuits comercials. De jove, mentre vivia a París, 
va treballar com a assistent de Jacques Tati. Més tard, va ser professor a la 
Universitat de Califòrnia. Del 1987 al 2008 fou el crític de cinema del Chicago 
Reader. Ha col·laborat diverses vegades amb Cahiers du cinema i Film Comment, i 
és l’autor d’un seguit de llibres, d’entre els quals destaquen Moving Places: A Life 
at the Movies (1980), Placing Movies: The Practice of Film Criticism (1995), 
Movies as Politics (1997) i Movie Wars: How Hollywood And The Media Conspire 
To Limit What Films We Can See (2002) i Essential Cinema (2004). 



El veredicte de la pedra 
 
SEAMUS HEANEY 
 
 
Quan s’aturi al lloc del judici 
amb el bastó a la mà i el barret ample 
encara al cap, esquinçat pels dubtes 
i per un vell menyspreu envers la llagoteria i les excuses, 
no fora just que la sentència fos un barboteig. 
Esperarà quelcom més que mots d’aquest últim tribunal 
en què ha confiat durant tota una vida de callar. 
 
Que sigui com el judici d’Hermes, 
déu dels túmuls, quan les pedres van ser veredictes 
sòlidament llançats als seus peus, i s’amunteguen 
fins que quedà colgat de cintura avall al túmul 
de la seva apoteosi: potser el pilar d’una entrada 
o un mur enrunat on l’herba colga el silenci 
que per fi algú trencarà per dir: «Aquí 
habita el seu esperit», i ja haurà dit massa.  
 

 
Traducció de Francesc Parcerisas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEAMUS HEANEY (1939-2013), poeta, dramaturg i traductor irlandès, va 
guanyar el Premi Nobel de literatura el 1995. Entre 1981 i 1997 va ser professor a 
Harvard i entre 1989 i 1994, també ho va ser a Oxford. La seva traducció de 
Beowulf va rebre molts elogis. En català en podem llegir La llanterna de l’Arç 
(1992) i Llum elèctrica (2004).  
 
FRANCESC PARCERISAS (Begues, 1944) és poeta, traductor i crític literari. 
D’entre els autors que ha traduït, destaquen, Seamus Heaney, Ezra Pound i J. R. R. 
Tolkien. El 2015 va rebre el Premi Nacional de Cultura. De la seva obra cal 
destacar-ne Un estiu (2018), Seixanta-un poemes (2014), La primavera a Pequín 
2013) i Sense mans. Metàfores i papers sobre la traducció (2013). 



La font de la saviesa és la bogeria 
GIORGIO COLLI 

 

ls orígens de la filosofia, i, per tant, de tot el pensament occidental són 
misteriosos. Segons la tradició erudita, la filosofia va néixer amb Tales i 
Anaximandre: al segle XIX se’n van atribuir els orígens remots a fabulosos 

contactes amb les cultures orientals, amb el pensament egipci i indi. En aquest 
sentit, no s’ha pogut comprovar res, i ens hem conformat amb establir analogies i 
paral·lelismes. L’època dels orígens de la filosofia grega cau molt més a prop. Plató 
anomena filosofia —amor a la saviesa— a la seva investigació, a la seva activitat 
educativa, lligada a una expressió escrita, a la forma literària del diàleg. I Plató 
contempla amb veneració el passat, un món en què els savis havien existit de 
veritat. Per altra banda, la filosofia posterior, la nostra filosofia, no és altra cosa que 
una continuació, un desenvolupament de la forma literària introduïda per Plató; i, 
tanmateix, sorgeix com a fenomen de decadència, ja que l’amor a la saviesa és 
inferior a la saviesa. Efectivament, per a Plató, amor a la saviesa no significava 
aspirar a quelcom mai assolit, sinó tendir a recuperar el que ja s’havia realitzat i 
viscut.  

 
Així, doncs, no hi va haver un desenvolupament continu, homogeni, entre 

saviesa i filosofia. El que va fer que aquesta darrera sorgís va ser una reforma 

expressiva; va ser la intervenció d’una nova forma literària, d’un filtre que va 

condicionar el coneixement de tota cosa anterior. Així, la tradició, en gran part oral, 

de la saviesa —fosca i avara a causa de la llunyania dels temps, evanescent i tènue 

per a Plató mateix— a nosaltres ens apareix falsificada també per la inserció de la 

literatura filosòfica. Per altra banda, l’extensió temporal de la saviesa és força 

incerta: hi incloem l’anomenada època presocràtica, o sigui, els segles V i VI a. C, 

però l’origen més remot se’ns escapa. Hem de recórrer a la tradició més remota de 

la poesia i de la religió gregues, però la interpretació de les dades ha de ser, per 

força, filosòfica. Per explicar l’origen de la tragèdia cal configurar, encara que sigui 

hipotèticament, una interpretació com la que suggereix Nietzsche. Quan un gran 

fenomen ofereix prou documentació històrica tan sols en la seva part final, l’única 

solució és intentar una interpolació, respecte al seu conjunt, de certes imatges i 

conceptes, extrets de la tradició religiosa i entesos com a símbols. Com és ben 

sabut, Nietzsche parteix de les imatges de dos déus grecs, Dionís i Apol·lo, i 

mitjançant l’examen detingut, estètic i metafísic, dels conceptes de dionisíac i 

apol·lini delinea, sobretot, una doctrina sobre el sorgiment i la decadència de la 

tragèdia grega, i després una interpretació de conjunt d’allò grec i fins i tot una 

nova visió del món. Doncs bé, quan, en comptes del naixement de la tragèdia, 

considerem l’origen de la saviesa, sembla que s’obre una perspectiva idèntica.  
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Quan retrocedim pels camins de la saviesa grega, trobem aquests dos 

mateixos déus: Apol·lo i Dionís. La diferència és que en aquesta esfera cal modificar 

la caracterització de Nietzsche, i, a més, cal concedir la preeminència a Apol·lo més 

que no pas a Dionís. Efectivament, si calgués atribuir a un altre déu el domini sobre 

la saviesa, hauria de ser al de Delfos. A Delfos es manifesta la inclinació dels grecs 

per al coneixement: el savi no és el qui compta amb una experiència rica, ni qui 

destaca per l’habilitat tècnica, la destresa o l’astúcia, com ho era, en canvi, en l’era 

homèrica. Odisseu no és un savi. Odisseu és qui il·lumina la foscor, qui desfà els 

nusos, qui manifesta el que és ignot, qui precisa el que és incert. Segons aquella 

civilització arcaica, el coneixement del futur de l’home pertanyia a la saviesa. 

Apol·lo simbolitza aquest ull penetrant, el seu culte és una celebració de la saviesa. 

Però el fet que Delfos sigui una imatge unificadora, una abreviació de la pròpia 

Grècia, indica alguna cosa més, és a dir, que el coneixement era, per als grecs, el 

valor màxim de la vida. Altres pobles van conèixer i exaltar l’endevinació, però cap 

no la va elevar a símbol decisiu pel qual, en el grau més alt, el poder s’expressa en 

coneixement, com va passar entre els grecs. En tot el territori hel·lènic hi va haver 

santuaris destinats a l’endevinació: aquesta va ser sempre un element decisiu en la 

vida pública i política dels grecs. I el que és especialment característic dels grecs és 

l’aspecte teòric lligat a l’endevinació. L’endevinació implica coneixement del futur i 

manifestació, comunicació, d’aquest coneixement. Això es produeix per mitjà de la 

paraula del déu, de l’oracle. La saviesa del déu es manifesta en la paraula a l’home, i 

la forma, l’ordre, la connexió en què es presenten les paraules revela que no es 

tracta de paraules humanes, sinó de paraules divines. A això es deu el caràcter 

exterior de l’oracle: l’ambigüitat, la foscor, l’al·lusivitat difícil de desxifrar, la 

incertesa. 

Així, doncs, el déu coneix el pervenir, el manifesta a l’home, però sembla 

que no vol que l’home el comprengui. Hi ha un ingredient de perversitat, de 

crueltat en la imatge d’Apol·lo, que es reflecteix en la comunicació de la saviesa. I, 

de fet, diu Heràclit, un savi: «El senyor a qui pertany l’oracle que és a Delfos no 

afirma ni oculta, sinó que indica». Davant aquestes connexions, la significació que 

Nietzsche atribueix a Apol·lo sembla insuficient. Segons Nietzsche, Apol·lo és el 

símbol del món com a aparença, en la línia del concepte schopenhaurià de 

representació. Aquesta aparença és alhora bella i il·lusòria, de manera que l’obra 

d’Apol·lo és essencialment el món de l’art, entès com a alliberament, encara que 

sigui il·lusori, del tremend coneixement dionisíac, de la intuïció del dolor del món. 

Contra aquesta perspectiva de Nietzsche podem objectar abans de res —quan la 

considerem com a clau interpretativa de Grècia— que la contraposició entre Apol·lo 

i Dionís, com a contraposició entre art i coneixement, no correspon a molts 

testimonis històrics importants referents a aquests dos déus. S’ha dit que l’esfera 

del coneixement i de la veritat concorda de manera força més natural amb Apol·lo 

que amb Dionís. Parlar d’aquest darrer com a déu del coneixement i de la veritat, 

entesos restrictivament com a intuïció d’una angoixa radical, significa pressuposar 



a Grècia un Schopenhauer que no va existir. Dionís es relaciona, sobretot, amb el 

coneixement com a indicació eleusina: efectivament, la iniciació als misteris 

d’Eleusis culminava en una epopteia, en una visió mística de beatitud i purificació, 

que de cap manera no es pot anomenar coneixement. No obstant això, l’èxtasi 

mistèric, en la mesura que s’hi arriba alliberant-nos completament de les 

condicions individuals, és a dir, en la mesura que en ell el subjecte que coneix no es 

distingeix de l’objecte conegut, ha de considerar-se com a pressupòsit del 

coneixement, més que no pas com a coneixement pròpiament dit. En canvi, el 

coneixement i la saviesa es manifesten per mitjà de la paraula, a Delfos és on es 

pronuncia la paraula divina; és Apol·lo qui parla mitjançant la sacerdotessa i no pas 

Dionís.  

En traçar el concepte d’apol·lini, Nietzsche va tenir present el senyor de les 

arts, el déu lluminós de la resplendor solar, aspectes autèntics d’Apol·lo, però 

parcials i unilaterals. D’altres aspectes del déu amplien la seva significació i la 

posen en connexió amb l’esfera de la saviesa.  Abans de res, un ingredient de 

terribilitat, de ferocitat. La pròpia etimologia d’Apol·lo, segons els grecs, suggereix 

el significat d’aquell que destrueix totalment. Amb aquesta figura apareix presentat 

el déu al començament de la Ilíada, on les seves fletxes causen malaltia i mort en el 

camp dels aqueus. No pas una mort immediata, directa, sinó una mort per mitjà de 

la malaltia. L’atribut del déu, l’arc, arma asiàtica, al·ludeix a una acció indirecta, 

mediata, diferida. Amb això entrem en contacte amb l’aspecte de la crueltat, a què 

ens hem referit en parlar de la foscor de l’oracle: la destrucció, la violència diferida 

és típica d’Apol·lo. I, de fet, entre els epítets d’Apol·lo trobem el d’aquell que fereix 

des de lluny i el d’aquell que actua des de lluny. Ara com ara, la connexió entre 

aquestes característiques del déu —acció a distància, destructivitat, terribilitat i 

crueltat— i la configuració de la saviesa grega no està clara. Però la paraula 

d’Apol·lo és una expressió en què es manifesta un coneixement; seguint les formes 

segons les quals les paraules de l’endevinació en la Grècia antiga s’acoblen en 

discursos, es desenvolupen en discussions, s’elaboren en l’abstracció de la raó, serà 

possible entendre aquests aspectes de la figura d’Apol·lo com a símbols que 

il·luminen tot el fenomen de la saviesa. Un altre element dèbil en la interpretació 

de Nietzsche és el fet que presenti com a antitètics l’impuls apol·lini i el dionisíac. 

Els estudis més recents sobre la religió grega han revelat l’origen asiàtic i nòrdic del 

culte a Apol·lo. Amb això apareix una nova relació entre Apol·lo i la saviesa. Un 

passatge d’Aristòtil ens informa que Pitàgores —un savi, precisament— fou 

anomenat per l’escola de Crotona Apol·lo Hiperbori. Els hiperboris eren, per als 

grecs, un poble fabulós de l’extrem nord. D’això sembla que prové el caràcter 

místic, extàtic, d’Apol·lo, que es manifesta en l’exaltació de la Pitia, en les paraules 

delirants de l’oracle dèlfic. En les planures nòrdiques i de l’Àsia central hi ha 

testimonis d’una llarga persistència del xamanisme, d’una tècnica particular de 

l’èxtasi. Els xamans arriben a una exaltació mística, a una condició extàtica, en què 

estan en condicions de realitzar curacions miraculoses, de veure l’esdevenidor i de 



pronunciar profecies. Aquest és el fons del culte dèlfic d’Apol·lo. Un passatge 

celeste i decisiu de Plató ens ho aclareix. Es tracta del discurs sobre la mania, sobre 

la bogeria, que Sòcrates desenvolupa en el Fedre. Des del començament mateix 

contraposa la bogeria al control d’un mateix, i, amb una inversió paradoxal per a 

nosaltres, els moderns, exalta a la primera com a superior i divina. El text diu: «Els 

bens més grans ens arriben per mitjà de la bogeria, concedida per un do diví... en 

efecte, la profetessa de Delfos i les sacerdotesses de Dodona, posseïdes per la 

bogeria, han proporcionat a Grècia moltes i belles coses, tant als individus com a la 

comunitat». Així, doncs, des del principi revela amb tota claredat la relació entre 

mania i Apol·lo. A continuació distingeix quatre menes de bogeria, la profètica, la 

mistèrica, la poètica i l’eròtica: les dues darreres són variants de les dues primeres. 

La bogeria profètica i la mistèrica estan inspirades per Apol·lo o per Dionís (tot i 

que a aquest darrer Plató no l’anomena pas). En el Fedre, la mania profètica figura 

en primer terme fins al punt que, per a Plató, el testimoni de la naturalesa divina i 

decisiva de la mania és el fet que constitueixi el fonament del culte dèlfic. Plató 

recolza el seu judici en una etimologia: la màntica, és a dir, l’art de l’endevinació, 

deriva de mania i n’és l’expressió més autèntica. Per tant, no tan sols cal ampliar la 

perspectiva de Nietzsche, sinó que, a més, cal modificar-la. Apol·lo no és el déu de 

la mesura, de l’harmonia, sinó de l’exaltació, de la bogeria. Nietzsche considera que 

la bogeria correspon exclusivament a Dionís, i a més la limita com a embriaguesa. 

Pel que fa això, un testimoni de la talla de Plató ens suggereix, en canvi, que Apol·lo 

i Dionís tenen una afinitat fonamental, precisament en el terreny de la mania; 

junts, abasten completament l’esfera de la bogeria, i no falten arguments per 

formular la hipòtesi —en atribuir la paraula i el coneixement a Apol·lo i la 

immediatesa de la vida a Dionís— que la bogeria poètica sigui obra del primer, i 

l’eròtica del segon. Diguem, per concloure, que, si bé una investigació dels orígens 

de la saviesa en la Grècia arcaica ens condueix en direcció de l’oracle dèlfic i de la 

significació complexa del déu Apol·lo, la mania se’ns presenta com encara més 

primordial, com a fons del fenomen de l’endevinació. La bogeria és la matriu de la 

saviesa.  

 

 

 

 

GIORGIO COLLI (1917-1979), filòsof i filòleg italià. Va ser professor d’institut 

fins que ho va esdevenir de la Universitat de Pisa, on va impartir classes durant 

trenta anys. Tota la seva obra és imprescindible, especialment els seus estudis 

sobre Nietzsche. En català no se n’ha publicat mai res.  



Rhema 
 
 
FELIU FORMOSA 
La mort és un fet incidental dins un procés més tràgic: l’extinció de la memòria. 
 
 
SAUL BELLOW 
A les facultats i universitats no s’inculca la passió per la novel·la i la poesia. S’hi 
aprèn a portar una conversa culta durant uns minuts sense revelar ignorància ni 
estupidesa. 
 
 
JOSEP PALAU I FABRE 
Un poema és sempre, en el millor dels casos, una traducció. 
 
 
FRANZ ROSENZWEIG 
Tothom hauria de tenir dos mestres.  
 
 
ANTON TXÉKHOV 
Els escriptors tan sols s’han de dedicar a la política per a protegir-se’n.  
 
 
GEORGE ORWELL 
Hem caigut tan baix que la repetició del que és evident és el primer deure dels 
homes civilitzats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imatges 
 
Pàgina 6: Imatge de Le Rêve (130 x 97 cm), quadre que Picasso va pintar el 1932. 
Representa la seva amant Marie-Thérèse Walter. És un dels quadres més cars de la 
història.  
 
Pàgina 11: Marc Chagall va passar l’estiu de 1917 al seu poble natal, Vitebsk. Allà, 
entre d’altres quadres, hi va pintar La casa blava. Com passa sovint amb Chagall, 
l’abstracció i el cubisme de l’escena esdevenen evidents com més ens fixem en 
l’obra.   
 
Pàgina 12: Imatge que W. G. Sebald va incloure a Austerlitz per representar el 
personatge de Jacques Austerlitz quan aquest era un nen. També és la que va triar 
perquè aparegués a la coberta d’aquest llibre.  
 
Pàgina 23: L’any 1934 Helen Lundeberg va pintar Pioneers of the American West. 
L’obra va ser un encàrrec de la Works Progress Administration (WPA) durant 
l’època de la Gran Depressió. Fa 107,7 x 127,7 cm i és a l’Smithsonian American Art 
Museum de Washington. El entesos defineixen l’estil de Lundeberg com a 
postsurrealista. 
 
Pàgina 27: Sigmund Freud al seu despatx de Londres, 1938. En aquesta ciutat, 
Freud, que fugia del nazisme, va viure al número 39 d’Elsworthy Road i al 20 de 
Maresfield Gardens, que ara és un museu dedicat al fundador de la psicoanàlisi. 
Freud va morir el 23 de setembre de 1939.  
 
Pàgina 30: Stanisław Lem fotografiat per Aleksander Jalosinsk.  
 
Pàgina 31: Botiga del gueto de Lvov. 
 
Pàgina 34: Imatge que representa Diògenes Laerci i que apareix en l’edició que, el 
1688, el britànic Edward Brewster va publicar de Sobre les vides, les opinions i les 
sentències dels filòsofs il·lustres amb el títol de The Lives, Opinions, and 
Remarkable Sayings of the Most Famous Ancient Philosophers. 
 
Pàgina 39: El malson (1781) de Johann Heinrich Füssli. Es pot veure al Detroit 
Institute of Arts. Fa 102 x 127 cm. 
 
Pàgina 58: Hi ha poques imatges de Robert Walser. Aquesta és una de les més 
conegudes: és de Carl Seelig, que la va captar en un dels passejos que acostumaven 
a fer tots dos quan Walser ja estava ingressat al sanatori de Herisau.  
 
Pàgina 61: Tomba de Shoshani a Montevideo.  
 
Pàgina 65: Imatge de l’arribada de Josep Carner a Barcelona l’abril del 1970. El 
poeta, que estava malalt, va estar-se poc temps a la ciutat comtal, després de 
gairebé trenta anys d’exili.  
 



Pàgina 67: Fotograma de Pickpocket, on apareixen els dos protagonistes 
principals del film.  
 
Pàgina 68: Imatge de Babette Mangolte. Nascuda a França el 1941, es va 
traslladar al Nova York el 1970. Allà va treballar com a directora de fotografia amb 
diversos directors, com Chantal Akerman i Michael Snow. Ha dirigit diverses 
pel·lícules, també, qualificades com a cinema experimental. Ha exercit com a 
professora a la universitat de Califòrnia.  
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