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a gravetat del moment històric present
sembla proscriure l’humor i la imagi-
nació de les nostres rutines, abocades

fatalment a crisis en tots els seus vessants.
Com més estret és el cèrcol que oprimeix el
nostre dia a dia econòmic, més limitadament
ideològics se’ns figuren els camins de sortida
a una situació del tot insostenible. La imagi-
nació pren l’aspecte d’evasiva irresponsable;
l’humor, el de frivolitat inadequada. S’oblida
que la imaginació és garant de la utopia i
l’humor, de la salut mental; que, en definiti-
va, d’ells depèn l’única possibilitat que tenim
de construir un món nou a través d’un estat
d’esperit sanament crític envers la nefasta ac-
tualitat. Recordeu un dels lemes de la revolta
que el 1968 es proposà canviar la societat: “La
imaginació pren el poder.”

Carles Hac Mor en recupera la vigència en
el nou context de revolta que vivim. El seu
darrer llibre, No eixuguis els plats, inclou un
conte titulat Vindicació de la imaginació, pro-
tagonitzat per okupes i indignats. Entre ells, i
a favor d’ells, llença una bomba a “la noció
dominant de la realitat”, aquella que la res-
tringeix als aspectes materials i polítics, al
positivisme vuitcentista amb què encara
pensen de manera exclusiva la majoria de
polítics, economistes, mitjans de comunica-
ció i ciutadans. És per això que, explica el
conte, ningú va donar importància a la pre-
sència d’un ós a les assemblees d’indignats de
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la plaça Catalunya. Es tractava de l’ós sinoble,
que Hac Mor afirma haver conegut en textos
de Borges i al qual s’afegeixen el pelicà lesbià i
la víbria sicalíptica –tots ells documentats a
Zooflèxia, d’E. Xargay i el mateix Hac Mor–.
L’ordre imaginatiu s’introdueix així en el
discurs polític dels indignats per obrir-lo a
nous horitzons. Tanmateix, segueix el conte,
quan Hac Mor els llegeix aquesta crònica xo-
quen frontalment dues concepcions del
món. I és que alguns indignats, com que la
imaginació i l’humor escapen a la declaració
ideològica unidireccional, hi troben una
burla. El realisme polític rebutja l’art i li im-
pedeix col·laborar en la transformació de la
societat perquè tan sols accepta una visió
maniquea del real. Justament això, marginar
la imaginació com a discurs no compromès i
sense efectes, és un dels grans errors que im-
pediran sempre a la societat sortir de les seves
constants depressions –polítiques, morals,
existencials, intel·lectuals, econòmiques.

Qüestionament sempre renovat
Aquesta voluntat d’enfrontar-se al real des
d’una perspectiva extraordinària no seria
possible sense l’humor crític que impregna
tot el llibre. Li permet demostrar amb un em-
pirisme digne de qualsevol ciència –perquè
escriu com a mitjà d’experiència, no sobre
l’experiència– la poca validesa de les estruc-
tures de pensament habituals; de les fronte-

res entre món físic, imaginat, somiat, relatat,
recordat o viscut; de conceptes abstractes tan
restrictius com els de literatura, representa-
ció, jo, vida, humanitat, Déu, existència, ma-
tèria, identitat, psicologia, temps, història...
Els contes sotmeten les nocions comunes del
que és normal, real i existent, i les mateixes
nocions que el discurs literari va construint
davant nostre, a un qüestionament sempre
renovat que resulta hilarant. I, per acabar,
Macarrons i branquillons fa humorística-
ment evident l’absurd de la voluntat humana
de dividir, ordenar, netejar i controlar el real.
El lector hi guanya distanciament de si ma-
teix i del seu entorn; coneixement i com-
prensió; aquell aireig mental tan necessari
per poder pensar i viure un món diferent del
que se’ns imposa diàriament.

Si l’art ha de contribuir a superar la crisi; si
ha de col·laborar a construir una societat mi-
llor; si ha d’ajudar-nos a suportar un present
opressiu; no serà apuntant les mateixes sorti-
des que els discursos polítics ni traçant les lí-
nies d’un futur versemblant. La funció de
l’art és una altra. És la de donar ales a objectes
vulgars, tal com fa David Ymbernon en la co-
berta del llibre. Així se’ns curaran les ferides
provocades per la intoxicació ideològica del
real. Així la quotidianitat, sense deixar de ser-
ho, ens obrirà les portes d’un món utòpic
que, tanmateix, acabarà millorant el nostre
lloc.

No eixuguis els plats és la primera gran obra
literària que dóna resposta explícita a les ne-
cessitats espirituals del moment històric pre-
sent. Seria una llàstima que la seva incidència
social fos la mateixa que està tenint en els
nostres mitjans de comunicació, aquests que
no van saber aprofundir en la significació de
la presència de l’ós sinoble entre els indig-
nats. ❋
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