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“Cada vegada
m’avorreixo més al
teatre perquè, inevi-
tablement, em toca
anar a veure-ho tot”
Marc Rosich, dramaturg
‘Benzina’

“Elsllibres’expliquen
ellsmateixos.Elsau-
tors,quanenparlem,
nofemaltracosaque
espatllar-los”
Toni Sala, escriptor
AVUI

JO
RD

IG
AR

CI
A

http://laintransigent.blogspot.com/

Els diumenges al matí, a Roma, hi ha un lloc on tothom vol anar. És
el mercat de Porta Portese. Un mercat que recorre carrers i carre-
rons, on es pot comprar roba, estris de casa, roba de segona mà,
eines, llibres de vell, i tot el que puguis imaginar i no hagis imagi-
nat mai (per exemple, jo mai hauria imaginat que una parada es
dediqués a vendre mecanismes de rellotges de segona mà).
Ahir, acabada de baixar de l’avió, es pot dir que gairebé em van ar-
rossegar cap a Porta Portese (sort que no feia fred!). A mi, que els
mercats em desagraden més que no pas m’agraden, amb tota
aquella massa humana amunt i avall, em vaig dedicar a observar
en la distància, fonamentalment.
Em va cridar l’atenció un tio estrany. Portava un petit cadenat a
la mà. El cadenat estava tancat, però no tancava cap capsa ni
res. Es passejava de parada en parada buscant una clau que
obrís el seu cadenat. Jo me’l vaig trobar en una parada de coses
velles. Hi tenien un bol ple de claus. Ell les va provar
totes, i quan va haver acabat, va dir amb cara
trista al venedor que no n’havia trobat
cap que obrís el seu cadenat. El ve-
nedor es va acomiadar amb un
ciao bello, i ell va seguir buscant
dues parades més enllà.
Em va fer pensar en un llibre de contes
de Quim Monzó que vaig llegir fa anys, en
què apareixien personatges surrealistes. Ja
és ben cert que a vegades la realitat supera la
ficció. Moltes vegades.❋

http://goculta.blogspot.com/

Reconec que la meva feina ja fa molt de temps que ha deixat d’agra-
dar-me. Atendre un públic d’una determinada edat no és que em
cremi, no, és que em xucla tota l’energia que pugui tenir (suposo
que la vocació ajuda a trampejar aquestes situacions i jo no en tinc,
de vocació). [...]
Però de tant en tant miro la lletra d’algú, on s’hi reflecteix una edu-
cació, bàsica, llegir, escriure i comptar... (i prou que a les dones en
determinades èpoques i llocs no els calia res més, i encara sort si
podien accedir a l’escola). Llavors, aixeco els ulls i ho veig: la il·lusió
(per conèixer allò que els va estar vedat) al fons dels ulls, a la veu, i
aquell instant penso que malgrat tot val la pena continuar.❋
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El seu nom és Marie de
Gournay (París, 1565-

1645) i, malgrat els seus
mèrits propis, ha passat a
la història com l’amiga de
Montaigne, que li va dedi-
car aquest conegut elogi:
“M’he complagut publicant
en diversos llocs l’esperan-
çaquetincposadaenMarie
de Gournay Le Jars, la
meva filla per afinitat i,
sens dubte, estimada per
mi molt més que paternal-
ment, i contemplada, en el
meu recés i la meva solitud,
com una de les millors
parts del meu propi ésser.
Sols tinc ulls per a ella en
aquest món. Si els presagis
de l’adolescència són fia-

bles, aquesta ànima serà
capaç, algun dia, de les co-
ses més belles...”.

Pocacosamésensabíem,
d’aquesta autora, de qui el
segellAdesiaraacabadepu-
blicarunllibretambdostex-
tos seus, Igualtat entre els
homes i les dones i Greuge
delesdones, traduïtsperLí-
dia Anoll, que també en fir-
malaintroducció.Anollpre-
cisa els termes de la relació
“afectivo-intel·lectual” en-
tre l’autor dels Assaigs i
aquella jove que tenia 23
anys quan el va conèixer, el
1588,quatreanysabansde
la mort de Montaigne. En
realitat, es van veure poc,
però ella es va guanyar la

seva confiança fins a con-
vertir-seenl’editoraiprolo-
guista dels assaigs. Com ell,
Marie fou lectora dels clàs-
sics i en va traduir alguns
–Virgili,Ovidi,Sal·lusti,Tà-
cit–.Amés,vaescriurepoe-
sia i va tenir una vida in-
tel·lectual i social intensa.

Les obres ara accessibles
encatalàmostrenlasevapi-
oneratesirevolucionàriaso-
bre la igualtat entre l’home
iladona.Seguintlamateixa
senda que el seu admirat
mestre–aquiexculpad’una
suposada misogínia–, en
aquestsescritsdialogaamb
elsclàssicsiesmostrasince-
ra, planera i directa, com
queda palès en aquest frag-

ment: “L’animal humà, mi-
rant-ho bé, no és ni dona ni
home,jaqueelssexesnitan
sols han estat fets per esta-
blirunadiferènciaentreles
espècies,sinósolamentper
a la seva propagació. És en
l’ànimaracionalqueresidei-
xen la forma i la diferència
úniquesd’aquestanimal.Isi
ens és permès de riure, de
passada, no estarà fora de
lloc recordar aquell acudit
queensdiuque«nohihares
ques’assemblimésaungat
en una finestra que una
gata». L’home i la dona són
finsatalpuntunasolacosa,
que, si l’home és més que la
dona, la dona és més que
l’home”.❋

IGNASI
ARAGAY L’amiga de Montaigne

“Els que van ocupar
el poder democràtic
en la Transició
tenen molt a veure
amb la desaparició
de la cançó”
Pere Camps, director de
BarnaSants. AVUI
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“Començàvem a les
11 de la nit i acabà-
vem a les 12 del mig-
dia següent. Els dis-
cos s’escoltaven
com una religió”
Josep M. Farràs, trompetista
‘Jaç’
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http://lectoracorrent.blogspot.com/

De rerum natura és un blog portuguès sobre la

natura de les coses fet per un equip format per gent

del món de la ciència (física, matemàtica, química,

biologia, medicina), de l’enginyeria, de la filosofia i

humanisme, i de l’ensenyament. M’agrada donar-hi

un cop d’ull de tant en tant. [...]

L’educació és un tema que de tant en tant surt a De

rerum natura. Fa un parell de dies hi reproduïen

una frase que trobo molt encertada: “Tothom pensa

a deixar un planeta millor per als seus fills... Quan

pensaran a deixar uns

fills millors per al

nostre planeta?”.

En la mateixa entrada

del blog també es

reprodueix un

fragment d’un llibre de

la pensadora alemanya

Hanna Arendt (1906-

1975) que fa referència al paper dels educadors com

a introductors de la mainada al món. En els

educadors, Arendt distingeix entre “competències”

i “autoritat”. La competència consisteix a conèixer

el món i ser capaç de transmetre el seu

coneixement del món a la mainada. L’autoritat, en

canvi, es basa en el seu paper com a responsable

del món. Davant la mainada, els educadors són els

representants dels habitants adults del món, i en

mostrar el món a la mainada és com si els

diguessin: “Vet aquí el nostre món”.❋
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