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Federer i el problema moral de la bellesa

El dia que Rafa Nadal va 
superar Roger Federer 
en Grand Slams va ser 
un dia trist. No és una 
tristesa que depengui 

de cap preferència subjectiva. És 
una pena real i transcendent, que 
té entitat més enllà de nosaltres 
mateixos, com allò de si podem dir 
que un arbre que ha caigut en un 
bosc sense que ningú ho hagi sentit 
realment ha fet soroll, que la res-
posta és que sí. Aquell dia l’Univers 
va empitjorar objectivament, per-
què el tenista que més bé ha jugat 
mai va deixar de ser el que més tí-
tols ha guanyat. I tot i que he co-
mençat dient que no tenia res de 
personal, ara em contradic. Això 
que podem anomenar “el proble-
ma moral de la bellesa” toca espe-
cialment de prop els catalans. Com 
a poble derrotat militarment, la be-
llesa és l’única experiència quoti-
diana que insinua que fer el bé és 
alguna cosa més que una estupide-
sa. I ara Federer s’ha retirat.  

Però abans de parlar de Kant, 
parlem del revés a una mà de Fede-
rer. El revés és el cop més encarca-
rat. El drive ofereix un gest més po-
tent i elàstic, i les nostres neurones 
mirall conspiren a favor del més na-
tural. Per això el jugador més ele-
gant de tots havia de tenir un revés 
encara més bonic que el drive. No és 
només que l’execució del suís cons-
titueixi una evidència visual de com 
l’harmonia del cos imprimeix més 
força i més efecte a la pilota que la 
pura potència dislocada. Això és òb-
viament així, però no n’hi ha prou. 
La majestuositat de la terminació 
de Federer, que acaba amb els bra-
ços estesos com una ballarina es-
ponsoritzada per Nike, no té una raó 
de ser funcional. La bellesa d’aquell 

revés és un missatge 
d’esperança. 

És fàcil explicar per 
què Nadal no participa 
d’aquesta conversa me-
tafísica, per això trobo 
molt més interessant i 
de proximitat reflexio-
nar sobre el fet que Lio-
nel Messi tampoc. L’ar-
gentí, petit i lleuger com 
era en el seu apogeu, 
produïa un efecte molt 
més semblant al de Nadal que al de 
Federer. L’avantatge competitiu de 
l’argentí tenia a veure amb el seu 
centre de gravetat, que permetia 
que fes el que qualsevol voldria fer, 
però unes dècimes de segon crucials 
abans. Era una diferència quantita-
tiva, fascinant i admirable, però ac-
cessible a l’enteniment. En canvi, 
Ronaldinho havia de crear una ex-
plicació nova per a cada genialitat 
que paria. L’atletisme i la màgia són 
coses diferents. 

Ara ja podem parlar de Kant. La 
teoria de la bellesa del filòsof ale-
many és coneguda, però no tant la 
seva intenció per formular-la. Kant 
volia solucionar-ho tot amb dos lli-
bres: la Crítica de la raó pura i la Crí-

teix Kant havia demostrat al pri-
mer llibre que això no es podria 
“demostrar”. Per això es va inven-
tar l’estètica. 

A la tercera crítica Kant va dir 
que la bellesa respon a “la necessi-
tat natural de tots els éssers humans 
d’exigir, fins i tot en els conceptes i 
els fonaments de la raó més alts, al-
guna cosa a què els sentits puguin 
aferrar-se, alguna confirmació de 
l’experiència o similar”. Vist així, el 
plaer estètic seria un suplement que 
Déu ens envia per donar forces a 
l’imperatiu moral de fer el bé quan 
aquest flaqueja. Sense l’afegitó 
d’una facultat tan estranya com la 
del judici estètic, sempre faríem tot 
el que cal per guanyar. 

Torneu a mirar un Federer vs. 
Nadal i intenteu explicar racional-
ment per què sou més feliços en els 
punts que guanya el suís. No cal dir 
que el materialisme darwinià argu-
menta, persuasivament, que l’únic 
que passa és que trobem bonic tot 
allò que contribueix a la nostra efi-
ciència. Però repasseu el compta-
dor. Nadal té més Grand Slams, 
Messi té més Pilotes d’Or, i la pul-
critud democràtica no serveix per 
alliberar Catalunya. Si tot el que hi 
ha en aquesta vida només tingués 
a veure amb assolir els nostres ob-
jectius, la bellesa seria un destorb. 
I no falten escriptors, filòsofs i po-
etes maleïts que han argumentat 
justament això, farts de l’opi de l’es-
tètica i cobejosos de poder. Jo els he 
llegit a tots, però aleshores torno a 
mirar la corba que traça la pilota 
pentinada pel revés liftat de Fede-
rer, i aquella manera que té el 
temps de dilatar-se quan el suís ar-
queja les espatlles. ¿De debò que fer 
el bé no val la pena, encara que no hi 
hagi garanties?

tica de la raó pràctica. El 
primer es preguntava 
què podem saber cientí-
ficament, i responia que 
podem afirmar que l’ai-
gua bull a cent graus, pe-
rò no que Déu existeix. 
El segon es preguntava 
com hem d’actuar mo-
ralment, i responia allò 
tan vell de tractar els al-
tres com voldríem que 
ens tractessin a nosal-

tres, però amb arguments nous i 
subtils. I en acabat es va adonar que 
faltava alguna cosa.  

Perquè l’obligació d’actuar mo-
ralment tingui sentit, diu Kant, els 
actes bons haurien de conduir a la 
màxima felicitat per a tothom. 
Com que és evident que el món és 
ple de gent dolenta que és feliç i de 
bones persones desgraciades, no 
s’entén per què, malgrat tot, una 
veu de la consciència ens diu que 
hem de fer allò que toca encara que 
vagi contra els nostres interessos. 
Segons Kant, això només lligaria si 
l’ànima fos immortal i Déu existís, 
esperant-nos en el més enllà, on els 
virtuosos seran recompensats fi-
nalment. El problema és que el ma-
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La pega i el bosc

Contràriament al corrent 
que defensa que els bos-
cos són intocables, hi ha 
una realitat històrica 
obtusament ignorada: 

el seu aprofitament s’ha produït 
sempre. Es pot afirmar que al país 
no hi ha boscos madurs intactes, i 
això és objectivament demostrable. 
Les úniques masses forestals que 
poden mostrar un nivell baix d’acti-
vitat extractiva són algunes de l’alta 
muntanya més inaccessible; tot i ai-
xí, se n’ha fet carbó. 

Els canvis més rellevants es 
produirien amb l’arribada massi-
va del petroli i els seus derivats, als 
anys seixanta, que van represen-
tar un canvi molt important en les 
formes de producció, la mobilitat 
i les tecnologies de manera gene-
ral. Una expressió socioterritorial 
va ser el canvi que es va produir ar-
reu de la geografia del país. L’ús 
dels hidrocarburs com a combus-
tible a gran escala representaria 
una reducció substancial del con-
sum de llenya i carbó, que durant 
segles havien estat els combusti-
bles bàsics. 

En l’àmbit social, el 
sector primari, particu-
larment de muntanya, 
iniciaria un intens èxo-
de cap a les àrees metro-
politanes, i es generaria 
un important abando-
nament de masos, con-
reus i pastures que afa-
voriria l’expansió horit-
zontal dels boscos, que 
ocuparien les terres an-
tany conreades o pasturades. A 
l’hora de comprendre els boscos i la 
seva situació actual, és rellevant no 
saltar-se el fet històric del paper so-
cial que han tingut al llarg de la his-
tòria humana: el bosc com escenari 
existencial, i com a generador de re-
cursos energètics, alimentaris i ma-
terials socialment molt rellevants. 

És escaient afegir, doncs, en 

carboner cerdà, o al meu pare, que 
feia desembosc, i amb aquesta im-
mersió familiar he tingut l’oportu-
nitat de veure amb els meus propis 
ulls els boscos plens de colles treba-
llant-hi sense fer-hi estralls. 

En recerques sobre socioecologia 
dels boscos, hem pogut documentar 
que abans de l’arribada del petroli hi 
havia hagut més d’una vintena d’ofi-
cis de bosc. Hi havia bosquerols, pi-
cadors, quadrejadors, corbaires, for-
maires, roders, feixinaires, costa-
lers, escorxaires, pegaires, carbo-
ners, carboneters, socaires 
(rabassaires), peladors, traginers, 
trementinaires, cadiraires, pinye-
ters… Tota una cultura forestal soci-
alment destacada que en unes po-
ques dècades ha estat deglutida per 
la dinàmica històrica. 

En les viles i pobles hi havia una 
munió de serradores especialitza-
des, unes en fer llenya en forma d’es-
tella o tacos a base essencialment 
d’alzina, roure martinenc, i menor-
ment suro pelat i arboç. Altres eren 
especialitzades a preparar fusta: 
taulonats, cadiratge, obtinguts amb 
arbres fusterers com pollancre, àl-

aquesta anàlisi, la res-
posta a un estudiant de 
botànica, pel seu valor 
generalitzable, que argu-
menta que els boscos no 
s’han de tocar, i invoca 
uns criteris fitocenolò-
gics acadèmics que esta-
bleixen que les comuni-
tats vegetals vagin fent 
els seus processos sense 
intervenció humana. 

Aquesta és una línia de pensament 
força estesa, que no incorpora la di-
mensió social en el realisme del pai-
satge. 

Reflexionant sobre l’anàlisi his-
tòrica de l’ús social del bosc, sense 
abdicar mai del rigor metodològic, 
resulta rellevant incorporar-hi el 
coneixement empíric popular. En el 
meu cas, recorro al meu avi, que era 
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ber, vern, freixe, castanyer, roure, 
faig, pi o avet. Tots ells materials bà-
sics destinats a fusteria, mobles, em-
bigats, fusteria de ribera, fusteria de 
botada, embalatges, etc. 

Uns materials de bosc que, com 
s’ha dit, van entrar en crisi amb l’ar-
ribada del petroli i els seus derivats, 
que van suposar una nova etapa 
marcada per la fabricació de poliès-
ters i plàstics diversos. Tots han es-
tat bàsics per al funcionament de les 
societats modernes i la seva evolu-
ció, i alhora han generat un efecte 
bumerang pels problemes ambien-
tals que se n’han derivat. 

La pega ha estat un exemple 
d’aprofitament forestal que entre 
altres bondats va ser decisiva per a 
la mobilitat marítima. Actualment, 
és un producte forestal del qual qua-
si no es té memòria. Es fabricava al 
bosc amb els denominats forns de 
pega o pegueres, i havia estat una ac-
tivitat productiva de molta signifi-
cança durant segles. 

Avui, es tracta d’una pràctica que 
en el context de crisi energètica i cli-
màtica actual pot reprendre valor, 
tal com apunten algunes propostes 
de l’emergent economia circular. 
Des de la química verda, es proposen 
projectes de producció d’algunes va-
riables de biochar (carbó vegetal) a 

partir del procediment de piròlisi, 
aprofitant la biomassa excedent del 
bosc. Recordem que la biomassa per 
hectàrea produïda pels boscos i so-
taboscos del país és d’una mitjana 
superior a les cinc tones l’any. 

La pega produïda en les pegueres, 
pels procediments arcaics, s’obtenia 
mitjançant una cocció o piròlisi pri-

mitiva. A partir de fraccions petites 
(estelles) d’alzina i roure, col·loca-
des verticalment en la peguera, 
aquesta s’escalfava a molt alta tem-
peratura, s’evaporaven els volàtils i 
per la base sortia la brea o pega. 

Aquesta era la base per imperme-
abilitzar (calafatejar) tota mena de 
vaixells i barques. Un ús semblant 

tenia la fabricació de bots de pell, un 
envàs idoni per al transport de lí-
quids, particularment vi. Altres 
aplicacions eren la fabricació de tor-
xes de lli o de cànem, untades amb 
aquest material. 

La toponímia actual encara mos-
tra la seva implantació en diferents 
llocs de la geografia del país. Alguns 
exemples són el poble de Peguera 
(serra d’Ensija), els rasos de Pegue-
ra (Castellar de Riu), el cim de Pe-
guera (2913 m, al Parc Nacional 
d’Aigüestortes), el riu Peguera (Es-
pot), el torrent de Pegueres (Cas-
tellbisbal). D’altra banda, a la vall 
d’Olzinelles (Sant Celoni) hi ha tres 
forns de pega datats entre els segles 
IX-X dels quals un es conserva dret 
en bon estat. 

Aquesta breu aproximació al 
bosc i la pega demostra que els bos-
cos del nostre entorn, lluny de res-
tar intactes, han sigut un escenari i 
un recurs molt rellevant per a la so-
cietat. La seva intocabilitat com a 
ideal és una quimera postmoderna, 
pròpia d’una societat essencialment 
metropolitana, que troba en la sa-
cralització del bosc vies expiatòri-
es d’un model d’hàbitat, la ciutat, 
tan important però, tanmateix, amb 
unes possibilitats limitades d’esde-
venir sostenible.

Llibres contra la lògica del ‘fast food’

També hi ha bones no-
tícies, a Catalunya. 
Una d’elles és la col·la-
boració entre les con-
selleries de Cultura i 

d’Educació en l’impuls del Pla Na-
cional del Llibre i la Lectura, amb 
la creació d’un Consell Nacional 
de la Lectura. La divisa és: “Lle-
gim!” Amb aquesta exclamació, el 
cartell dibuixat per Joan Manel 
Pérez pretén engrescar tothom a 
llegir, i a fer-ho en català. La res-
ponsable del Pla Nacional, Mont-
se Ayats, així com l’entitat coordi-
nadora, la Institució de les Lletres 
Catalanes, dirigida per Izaskun 
Arretxe, han proporcionat energi-
es renovades al projecte. Un pro-
jecte complex, vast, amb moltes 
arestes, que reforça el sentit de 
pertinença al llibre com a objecte 
simbòlic i material. La primera re-
unió del Consell Nacional de la 
Lectura se celebrà el 14 de juliol al 
Recinte Modernista de Sant Pau, 
amb la presència de la consellera 
de Cultura i el conseller d’Educa-
ció. En la meva intervenció vaig 
subratllar la importància del desig 
de llegir com una experiència que 
no exclou la materialitat del llibre 
imprès. En el text de la pàgina tro-
bem el que els infants de l’Escola 
del Mar, l’any 1934, parlant de la 
seva biblioteca escolar, anomena-
ren “l’abundor de paraules”. Amb 
aquesta expressió volien descriu-
re la dificultat de la lectura, quan 
el llibre t’oposa resistència amb la 
forma de mots incomprensibles, 
de mur de paraules. 

La segona bona notícia és la ce-
lebració del quarantè aniversari 
de la Setmana del Llibre en Cata-
là. Aquests dies la premsa es fa 
ressò de la varietat de persones, 

grans i petits, joves i 
adults, així com tota 
mena de famílies, 
amics i parents, que ba-
den entre les parades 
de la Setmana al Moll 
de la Fusta. L’ambient 
és magnífic, la convi-
vència excepcional. I 
l’abundor de projectes 
editorials en català ex-
traordinària. Al capda-
vall, la vitalitat i deter-
minació d’aquests dos 
projectes posen en evidència la 
força de la lectura i dels llibres a 
Catalunya. 

El llibre és un objecte incompa-
rable. Més enllà del valor simbò-
lic que li atribuïm i de l’investi-
ment libidinal que pugui tenir un 
llibre determinat per raons senti-
mentals o afectives diverses, el lli-
bre, així, en general, és un objec-
te d’una raresa excepcional en la 
seva qualitat d’objecte. Actual-

bre pot durar anys, encara que es-
tigui malmès i tronat. Podem res-
taurar-lo, enganxar les pàgines 
soltes, forrar-lo. És veritat que hi 
ha llibres electrònics, però no són 
un gadget més, perquè l’ésser de 
l’objecte està en funció de qui el 
sotja. En l’objecte-llibre hi ha el 
pinyol que no s’empassa. Té una 
duresa i una resistència especial a 
la pressa de l’autoconsum. El lli-
bre conté sempre una lectura, és a 
dir, una interpretació. 

Hi ha qui devora llibres amb una 
fam imparable. Immersos en la 
bulímia llibresca, els lletraferits 
divaguen entre objectes que no po-
den digerir. Hi ha llibres que dei-
xen marca per tota la vida. Tothom 
podria dir-ne un d’essencial. És 
l’objecte opac que hem volgut tra-
vessar sense poder. La filòsofa Sa-
rah Kofman va conservar del seu 
pare, assassinat a Auschwitz, un 
únic objecte: una ploma estilogrà-
fica. Amb aquesta ploma va escriu-
re tots els llibres que va poder fins 
a la seva mort. Entre aquests lli-
bres, almenys un volum de gairebé 
quatre-centes pàgines fou dedicat 
al llibre que Nietzsche va escriure 
per, justament, parlar dels llibres 
que havia escrit. És un capítol 
d’Ecce Homo titulat “Per què es-
cric llibres tan bons”. Kofman fa 
un llibre sobre un llibre, escrit per 
qui pensa en els seus, de llibres. 
Aquesta sèrie d’objectes a desxi-
frar, com s’organitza? L’objecte-
llibre a vegades es fa impenetrable. 
L’escultor Xavier Jansana va es-
culpir un llibre amb una pedra de 
riu del Montseny. La duresa atape-
ïda és una bona notícia: l’objecte-
llibre és encara entre nosaltres, a 
l’espera de la interpretació que 
l’ablaneixi.

ment, per parlar d’ob-
jectes, fem servir el 
mot gadget. Ara bé, no 
són el mateix. El gadget 
és un artefacte petit 
amb un propòsit únic, 
que pot ser cercar in-
formació, obtenir una 
dada concreta, o sim-
plement divertir-se 
amb l’aplicació. El psi-
coanalista francès 
Jacques Lacan va fer 
servir el concepte gad-

get per designar les mercaderies 
de consum immediat. Posà en evi-
dència que la satisfacció produïda 
per la ingesta ràpida de l’objecte 
de consum (el fast food omnipre-
sent) atempta contra el desig com 
una forma de relació amb l’altre. 
En el món de la societat postin-
dustrial, el gadget és un sinònim 
de contraobjecte. L’objecte, en 
canvi, conté una materialitat per-
manent. S’aguanta tot sol. El lli-
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