
Gran cadena d’enganys
Llegia fa pocs dies en un diari 
un arti cle ben curiós que ve-
nia a refl exionar sobre una de 
les grans contradiccions de la 
humanitat: pensar que mentre 
nosaltres estem amoïnats i ocu-
pats en les nostres vides diàries 
que considerem el més impor-
tant que hi ha, a l’univers li som 
totalment indiferents. És més, 
fora d’aquest planeta és ben 
segur que no hi hagi cap ti pus 
de ressò ni del que fem ni dels 
nostres problemes, tant impor-
tants pels nostres melics.  

Relativitzar les coses pot 
servir per observar-les des de 
diversos punts de vista, canviar 
la nostra perspecti va i ampliar, 
amb sort, la nostra capacitat 
de refl exió i reduir les nostres 
percepcions superfi cials i judicis 
apriorísti cs. Pensar que el món 
és només un puntet insignifi -
cant dins d’un univers infinit 
ens pot alleujar la pesada trans-
cendència que l’ésser humà 
es confereix des de fa segles i 
que ningú llevat de nosaltres 
mateixos ha validat ni confi r-
mat mai. Tal com diu el refrany 
castellà, él se lo guisa, él se lo 
come, i tant feliços de creure’ns 
el centre de les preocupacions 
interplanetàries.

Ara bé, relativitzar fins al 
punt de treure el valor de tot 
allò que fem i diem tampoc sem-
bla una bona opció, tota vegada 
que algun senti t li hem de donar 
a la nostra existència, per bé 
que no ti ngui el què nosaltres 
ens imaginem. De ben segur 
el nostre planeta podria viure 
perfectament sense nosaltres, 
una espècie que ha evolucionat 
naturalment amb un tret dife-
rencial respecte totes les altres. 
La capacitat de raonar i totes 
les habilitats que se’n deriven 

o hi estan connectades no ens 
hauria de fer creure l’epicentre 
de tot. Però així és.

Una gran menti da, doncs, 
guia el nostre imaginari mun-
dial: el creure’ns una espècie 
escollida per ser la primera 
d’entre totes les altres, fal-
làcia de construcció humana 
que només té sentit en el 
nostre codi de comunicació i 
de comprensió d’allò que ens 
envolta. Centenars de teories 
fí siques, metafí siques, fi losò-
fi ques, antropològiques,... han 
intentat desvetllar el senti t de 
la nostra existència i jo crec que 
l’existència de tantes teories és 
precisament la prova dels pals 
de cec que donem cercant algu-
na resposta mentre ens morim 
de por només de pensar que 
la nostra existència no té cap 
senti t, què és el que ti ndria més 
senti t de tot.

Doncs bé, si la primera gran 
premissa sobre la que basem 
tota la nostra existència ja no 
és del tot correcte, imaginem-
nos totes la resta d’idees i 
conviccions construïdes sobre 
aquesta. Totes elles formen 
una gran cadena d’enganys, 
o millor, d’autoenganys que 
funcionen com una gran ma-
quinària industrial a mode de 
fàbrica de signifi cats de l’home. 
Tots nosaltres sense excepció 
som empleats d’aquesta fàbri-
ca i cadascú tenim un càrrec 
que desenvolupa amb més o 
menys destresa. Ningú està 
fora d’aquesta gran cadena que 
ens fa funcionar com a societat 
i serveix per a no caure en la 
desesperació col·lectiva que 
suposaria afrontar una més que 
probable realitat: que res del 
que fem té cap senti t, llevat del 
què nosaltres li donem.
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Aquest mes se celebra una de les fes-
tes més importants del nostre país. Es 
tracta, és clar, de Sant Jordi. La rosa i 
el llibre són els elements actuals de la 
nostra celebració. Però, d’on sorgeix el 
mite del cavaller i màrti r Sant Jordi?

El nom de Jordi és un mot grec que 
vol dir el qui treballa la terra, llaurador 
o pagès. Sant Jordi és el patró de diver-
ses nacions i territoris, entre els quals 
hi ha Anglaterra, Aragó, Catalunya, 
Geòrgia, Eti òpia, Bulgària, Portugal, 
etc. Es creu que el fet que sant Jordi 
sigui el patró dels cavallers es deu a 
l’ajut que va donar el sant al rei Pere I 
d’Aragó l’any 1094. Es diu que el rei va 
guanyar una batalla contra el sarraïns 
després d’haver pregat al sant. Per 
agrair la victòria, el rei va nomenar-lo 
patró de la noblesa catalana. A Ca-
talunya, la festa es va generalitzar a 
meitat del segle XV i s’esmenta el seu 
patronatge al segle XIX.

De la vida del sant no se’n guarden 
dades històriques, sinó referències en 
diferents llibres.

Geronci, un ofi cial romà de Capa-

El mite de Sant Jordi
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dòcia desti nat a Diòspolis, actual Lod 
(Israel), es casà amb una jove local, 
anomenada Policromia, i ti ngueren un 
fi l; Georgius (en català Jordi). A l’arri-
bar a la majoria d’edat, Jordi s’allista 
a l’exèrcit romà, tot seguint els passos 
del seu pare. Quan comptava amb 
trenta anys, el desti naren a Nicomèdia 
com a tribú i entrà a formar part de 
la guàrdia personal de l’emperador 
romà Dioclecià. El 303, l’emperador 
ordena una persecució contra els 
cristi ans però el tribú Jordi es nega a 
actuar. Interrogat, els comunica que 
és cristi à. Dioclecià ordena la tortura 
del traïdor; és encadenat a una roda 
d’espases i posteriorment, decapitat. 
La tradició comenta que l’esposa de 
l’emperador, Alexandra, i Atanasi, un 
sacerdot pagà, es converti ren al cris-
ti anisme en veient l’exemple de Jordi, 
però poc després foren marti ritzats. 
El cos del màrti r Jordi fou traslladat a 
Diòspolis. Damunt la tomba, pocs anys 
després Constantí  I hi féu edifi car una 
església en honor seu. Fou santi fi cat 
pel Papa Gelasi I.

La llegenda com la coneixem als 
nostres dies
Tot i que es situa l’aventura de Sant 
Jordi a llunyanes terres de Capadòcia, 
a les nostres contrades es local·litza 
la llegenda a la bonica vil·la de Mont-
blanc. Aquesta és la llegenda de Sant 
Jordi. “Diuen que assolava els voltants 
de Montblanc un monstre ferotge i 
terrible, que posseïa les facultats de 
caminar, volar i nedar, i tenia l’alè 
pudent, fi ns el punt que des de molt 
lluny, amb les seves alenades enveri-
nava l’aire, i produïa la mort de tots 
els qui el respiraven. Les gents van 
pensar donar-li cada dia una persona 
que li serviria de presa, i així no faria 
estrall a tort i a dret. Tot el veïnat va 
concloure fer cada dia un sorteig entre 
els veïns de la vila, i aquell que desti -
nés la sort seria lliurat a la fera. Heus 
ací que un dia la sort va voler que fos 
la fi lla del rei la desti nada a ser presa 
del monstre. Ciutadans  hi hagué que 
es van oferir a substi tuir-la, però el rei 
fou sever i inexorable, i amb el cor ple 
de dol va dir que tant era la seva fi lla 
com la de qualsevol dels seus súbdits. 
La donzella va sorti r de la ciutat sola 
i espantada, i va començar a caminar 
cap el cau del monstre. Quan portava 
una estona caminant se li va presentar 
un jove cavaller, cavalcat en un cavall 
blanc, i amb una armadura tota dau-
rada i lluent. La donzella, esborronada, 
li digué que fugís de pressa, puix que 
per allí rondava una fera que així que el 
veiés en faria xixina. El cavaller li digué 
que no temés. Entre aquestes, la fera 
va presentar-se, amb gran horror de la 
donzella i amb gran goig del cavaller, 
que la va escometre i d’una llançada la 
va malferir. Tot el poble de Montblanc, 
que havia presenciat la baralla des 
de les muralles ja esperava amb els 
braços oberts la donzella i el cavaller, 
i enmig de la plaça va esbravar el seu 
odi contra la fera, de la qual aviat no 
restà bocí”(1).
Maria Dolors Blasco, membre del 
Centre d’estudis rubinencs-Grup de 
Col·laboradors Museu de Rubí

(1) Fragment extret del Costumari Català de 
Joan Amades.

Cedides

La família vol agrair les mostres 
de condol rebudes.

El funeral serà el dimecres  25 d’abril a les 20h 
a l’església Sant Pere de Rubí.

Va morir el passat 7 de març

Josep Gusi Llopart


