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Acampada

L’acampada que va protagonitzar un es-
tol de persones a la plaça de la Univer-
sitat va acabar amb el desallotjament 

ordenat per l’alcaldessa de Barcelona, a càr-
rec de la Guàrdia Urbana. No opinarem sobre 
el dret de la ciutadania a ocupar un espai pú-
blic: deu haver-hi unes lleis que ho deixen 
clar; i si les molèsties que causa una acció com 
aquesta resulten òbvies, les opinions irades 
dels ciutadans més amics de l’ordre resulten 
intempestives, tota vegada que un ciutadà no 
és el garant del compliment de les lleis. Però 
ara és moda que qualsevol ciutadà –revolu-
cionari o reaccionari– s’institueixi com a 
agent de la legalitat. 

Però narrarem això que segueix: hom, 
amic de la gent jove pel fet d’haver estat pro-
fessor universitari durant trenta-cinc anys, 
va passar la setmana passada a fer una visi-
ta als concentrats. Va trobar un grup de cinc 
joves, tres noies i dos nois, que, havent que-
dat prou demostrat que hom no era cap espia, 
van acceptar que el visitant es quedés al seu 
costat, respectuosament. 

Un, que feia de secretari d’una assemblea 
tan petita, apuntava les decisions que s’havi-
en pres comunament: 1. Rebentar el capitalis-
me de la Xina, els Estats Units i l’Índia (no hi 
entrava el nostre continent); 2. Eliminar tots 
els mitjans de transport que emeten gasos 
contaminants, i substituir-los per animals o 
màquines de contaminació zero; i 3. Delegar 
totes les funcions públiques, de la institució 
que sigui, a dones i cap home, en resposta a 
la societat patriarcal de tants segles d’histò-
ria –aquí hom va apuntar, amb timidesa, que 
als nostres dies encara hi ha moltes civilitza-
cions de caràcter matriarcal, començant per 
les cases de pagès de Catalunya; la contrapro-
posta va ser votada i derrotada. 

Llavors hom va preguntar: “¿Això val per 
a tots els membres de l’acampada?” Van res-
pondre: “Cada assemblea decideix el que li 
sembla que ha de decidir. Després ens reunim 
en una assemblea plenària i ens posem 
d’acord sobre els punts programàtics que ens 
uneixen. De tota manera, com que cada as-
semblea és sobirana, nosaltres cinc tirarem 
endavant aquest programa”. 

Hom va quedar del tot enquimerat i va 
traslladar-se mentalment a aquelles utopies 
del segle XIX tan exitoses, contrapunt de les 
lluites obreres. Només va atrevir-se a dir: 
“Cinc persones per a una tasca tan enorme 
sembla una mica idealista”. Hom va rebre el 
qualificatiu de reaccionari i se’n va tornar a 
casa, tot ell perplexitat.!

MARC ROVIRA

Els cercles  
de la memòria

De vegades el present 
ens porta d’un salt al 
passat 
Arriba un dia que qualsevol cosa, la 
vida sencera, és la magdalena de 
Proust. Un gust o una olor o una 
cançó ens evoquen no sé què i ja hi 
som. “El temps és un assassí. Hi ha 
dies que transcorren en el passat”, 
constata la periodista argentina 
Leila Guerriero en una columna que 
escriu el gener del 2019 però que 
transcorre –la columna, però tam-
bé el dia en què l’escriu, perquè hi ha 
dies que transcorren en el passat– 
un diumenge d’hivern del 1986, 
quan feia poc que ella s’havia ins-
tal·lat a Buenos Aires i vivia sola 
sense rentadora i no es cansava de 
caminar pel carrer ni d’anar al cine, 
o bé es quedava a casa i bullia arròs 
o obria una llauna de sardines i tot 
estava per passar, encara. 

Llegeixo i rellegeixo les colum-
nes de Leila Guerriero (Junín, 1967) 
aplegades en el volum Teoría de la 
gravedad, publicat per Libros del 
Asteroide. “Cada cop que escric una 
d’aquestes columnes –em diu l’au-
tora, que ha vingut a Barcelona a 
promocionar el llibre i a recollir el 
Premi Internacional de Periodisme 
Manuel Vázquez Montalbán– em 
pregunto per què estic explicant 
aquella part concreta de la meva vi-
da, al servei de què la poso. No tinc 
tant ego per pensar que la meva his-
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tòria personal pugui importar a tan-
ta gent. Però sí que penso que potser 
aquestes petites capsuletes perso-
nalíssimes, portades a un punt més 
universal, ens poden estar dient al-
guna cosa de la condició humana”. 

Com més a prop 
som del final, més 
recordem la infància 
 
En el llibre Una història de dues ciu-
tats (Edhasa/L’Avenç, traducció de 
Jordi Arbonès), Charles Dickens es-
criu: “A mesura que m’acosto cada 
vegada més a la fi, tinc la sensació 
que em moc en un cercle, i em sen-
to cada vegada més a prop del co-
mençament. Això, afortunadament, 
em fa la impressió que també allisa 
i prepara el meu camí. El meu cor 
es commou ara arran de molts re-
cords que feia anys romanien ador-
mits...” El psiquiatre i novel·lista Ir-
vin D. Yalom (Washington, 1931) 
subscriu les paraules de Dickens, un 
dels seus escriptors de capçalera, i 
confessa: “A mesura que m’acosto 
més al final, jo també em trobo fent 
voltes cada vegada més a prop del 
començament. Els records dels 
meus clients desperten més sovint 
els meus propis: la feina que faig so-
bre el seu futur recorre a la meva 
memòria i pertorba el meu passat, 
i em trobo tornant a repassar la me-
va pròpia història”. Els records de la 
primera infantesa, que fins fa poc 

eren fragmentats i llunyans, se li 
apareixen ara amb més nitidesa que 
mai: “A mesura que avanço per la 
vuitantena, cada vegada hi ha més 
imatges dels meus inicis que se 
m’immisceixen en els pensaments”. 

La lliçó d’empatia 
que va rebre un futur 
terapeuta de 12 anys 
 
Irvin D. Yalom ha deixat constància 
de la pròpia història a Memòries, pu-
blicat en català per Edicions de 1984 
amb traducció de Núria Artigas. El 
llibre comença amb un malson que 
pateix als vuitanta-cinc anys i que el 
transporta més de set dècades enre-
re. Ell té deu o onze o dotze anys, va 
en bicicleta i passa per davant d’una 
noia bonica però amb la cara plena 
de taquetes vermelles. “Hola, Xa-
rampió!”, li crida. En el somni, el pa-
re de la noia se li apareix i li pregun-
ta com creu que s’ha sentit l’Alice 
per culpa d’aquell insult. L’home li 
fa descobrir l’empatia, i el nen es 
voldria fondre de la vergonya. 

En realitat el pare de l’Alice no el 
va increpar mai, però sí que va exis-
tir una noia amb grans a qui un jove-
níssim Irvin cridava pel nom de Xa-
rampió. A les acaballes de la vida, 
ara que fa voltes cada cop més a prop 
del començament, Irvin D. Yalom 
tanca el primer capítol de les me-
mòries amb un “Perdona’m, Alice” 
que li surt de molt endins.!
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El temps viscut ens persegueix fins a la mort, ja sigui en forma de 
nostàlgia o de malson


