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Els ateus creuen en la novel·la

Imaginem que som creients d’una religió que no sabem. Que en la religiositat dispersa que batega avui a Occident hi ha un
fil conductor que relliga les nostres creences, la nostra manera de ser al món. I que aquesta clau de volta sigui la nove la.
El digital de cultura

Entenent-la com aquella tradició cultural que ha pouat en els clarobscurs de l’ànima humana. Una narrativitat que es
remunta a El satiricó i L’ase d’or i, passant per Boccaccio, Chaucer i Tirant lo blanc, té la seva crista lització genial en el
Quixot.
Menú I d’aquí, per Sterne, Dickens, Twain, Dostoievski, Flaubert, Kafka, Musil, Woolf… arriba fins avui en el cinema i les
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sèries de ficció, dipositaris del seu llegat.
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Joan-Carles Mèlich | Foto Marina Vallès

Imaginem que vivim una religió “existencial”, sense dogmes ni doctrines morals, que ens ajuda a encarar-nos a
“l’absolutisme de la realitat” amb escepticisme i amb humor. Una religió que es fonamenta en la relació de tu a tu, sense
intermediaris amb el sagrat, on l’única santedat possible és certa compassió. Una religió que ens impe leix a viure d’una
manera prosaica i improvisada, en què la incertesa ens fa savis i l’única transcendència possible és el nostre temps.
El filòsof català Joan-Carles Mèlich ve a dir tot això a La religió de l’ateu, un assaig breu i deliciós publicat per Fragmenta.
Com va fer a La lectura com a pregària, Mèlich posa llum a la contemporaneïtat des d’un concepte propi de l’àmbit
religiós. En aquest cas la seva tesi és que, després de l’ensorrament de la metafísica occidental, el que Nietzsche
anomena la “mort de Déu”, vivim en una mena de “filosofia de la prosa”, que ell identifica amb “la manera d’existir de la
nove la”.

https://www.nuvol.com/llibres/assaig/els-ateus-creuen-en-la-novel-la-127322
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I prossegueix teixint oposicions entre la rigidesa dels valors metafísics i el caire obert de la nove la: “Al món de la prosa,


naixem sense haver-ho demanat en un cos joiós i dolgut, i sabem que el nostre destí és la mort”. “Davant del metafísic,

que és un analista de l’essència, el nove lista és un explorador de l’existència”. “La nove la ens diu que hem d’inventar i


inventar-nos cada dia, sabent que no tornarà a repetir-se mai”. “L’ésser que existeix en la prosa viu en l’art de la
 Cerca

improvisació”. “La metafísica no suporta l’humor”. “Habitar en la prosa significa suportar el vertigen d’existir”. “Davant la
tomba del sagrat sorgeix una religió contrària a la metafísica, una religió prosaica en què la bondat ha substituït el Bé i en
què la compassió ha ocupat el lloc de la Justícia.”
El gran triomf de la nove la és haver esdevingut la religiositat contemporània.

L’argumentació de Mèlich, certament brillant, no deixa de ser una ape lació al realisme inherent a la narrativa moderna. A
partir de la crítica de Heidegger a la metafísica i de les tesis sobre la nove la de Milan Kundera, conclou que “existim” com
personatges de ficció, cenyits a una situació canviant i a un temps de durada desconeguda. Així, “el jo no és una essència,
sinó una sèrie de relats, de viaranys perduts en un bosc que no porten enlloc”.
La metafísica, a La religió de l’ateu, no es refereix només a la cosmovisió platònicocristiana. Melich també titlla de “resta
metafísica” la ”matematització del món” establerta per la ciència i la tècnica. I seguint Kundera, gran admirador de
Cervantes, hi contraposa l’esperit vitenc de la nove la. “La vida humana com a tal és una derrota –diu l’escriptor txec en
una cita del llibre–. L’única cosa que ens queda davant d’aquesta derrota ineluctable que s’anomena vida és mirar de
comprendre-la. És aquesta la raó de ser de l’art de la nove la”.

https://www.nuvol.com/llibres/assaig/els-ateus-creuen-en-la-novel-la-127322
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Per a Mèlich, aquesta comprensió es dona quan s’és conscient de “la saviesa de l’incert”. Crític amb la moral imperativa
kantiana, el filòsof català reclama una “formació prosaica” on no hi hagi orientacions predeterminades i s’afavoreixi la
transgressió. (Caldria preguntar a Kundera i Mèlich què en pensen del desgavell present causat pel coronavirus. Davant
de la manca de certeses, especialment en l’àmbit científic, es reafirmarien, de ben segur, en l’existencialisme que ve de la
nove la.)
Imaginem que ens agrada llegir narrativa i veure les sèries avui en voga perquè hi reconeixem la nostra manera de ser en
el món –el dasein heideggerià–, i que, consumint la ficció que ens arriba pertot, estem fent les pregàries i els resos de la
religió que no ens sabem. I que, fent llegir contes als infants, estem “ensinistrant-los” en la ficció en què “creuran” quan
siguin grans…
Imaginem, doncs, que el gran triomf de la nove la és haver esdevingut la religiositat contemporània.
Fes-te subscriptor de Núvol
Suma't al digital de cultura i gaudeix d'un munt d'avantatges
https://www.nuvol.com/llibres/assaig/els-ateus-creuen-en-la-novel-la-127322
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