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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

magineu-vos algú que s’asseu sota
una figuera amb un quadern blanc
i una ploma estilogràfica carrega-
da amb tinta blava i comença a es-

criure envoltat de pau i de comunió
amb la natura.

L’ABAST DE L’EQUILIBRI que aconsegueix
arriba al nivell de protagonitzar una es-
cena més aviat insòlita. Les formigues es
mouen lliures amunt i avall, trepitgen
les lletres acabades d’escriure i encara
humides i tot seguint el seu camí deixen
un rastre blau al paper, complementant
així l’escrit amb un insòlit signe de convi-
vència i de creativitat.

AIXÒ NO ÉS UNA FICCIÓ NATURALISTA, és
la realitat quotidiana (adaptada, no
cal dir-ho, a les diferents estacions de
l’any) d’un dels més grans poetes de
casa nostra, el menorquí Ponç Pons,
que ha batejat amb aquest títol, El ras-
tre blau de les formigues, el seu nou lli-
bre. Barreja equilibrada i subtil de die-
tari, de recull d’aforismes, de manual
de reflexió vital i literària i, fins i tot,
d’ocasional llibre de versos, aquest
compendi de la manera de viure de
Ponç; durant els matins fa de profes-
sor d’institut i les tardes i les nits les
dedica a gaudir del plaer de llegir, es-
criure i pensar a Sa Figuera Verda, una
finca amb una cabana de fusta i sense
llum artificial i només i un únic avenç
electrònic, una ràdio de piles, on acon-
segueix aquesta pau vital i creativa
que el converteix en un exemple a se-
guir pel que fa a la manera d’entendre i
de concebre la vida.

AL LLIBRE HI LLEGIM COSES COM “Ganes
de ser un altre, de viure en una altra
llengua”; “tots els que sóc volen ser poe-
ta”; “Malament quan la vida és només
allò que fan els altres”; “Amb els anys
que tenc i la gent que he vist i conegut,
ja em puc creure qualsevol personatge
de novel·la”; “les dictadures torturen,
les democràcies anestesien”; “Ja no be-
vem de les fonts. S’analitza i estudia el
que s’ha escrit sobre l’escrit”; “la políti-

I

ca ens ha confirmat que l’ésser humà és
corruptible”; “És possible que un dels
béns més escassos i preuats del futur si-
gui el silenci”; “La perifèria és el món.
La culpa, sempre dels altres”; “Savi és
qui no es lamenta”.

I TOT PLEGAT ENS CONFIRMA una cosa
que ja sabíem: Ponç Pons és un savi, un
d’aquells personatges sense temps
que, si realment no ens entestéssim a

anar contra la nostra pròpia naturale-
sa, ens haurien de servir de model i de
guia. Per desgràcia nostra i molt pro-
bablement de molts dels que ens se-
gueixin, vam abdicar de les nostres
obligacions i de les nostres responsabi-
litats i les vam deixar només a mans
dels polítics. Aquesta acció, aparent-
ment innocent i alliberadora, ens hau-
ria d’haver regalat pau, felicitat, temps

lliure i capacitat
contemplativa i,
per contra, ens ha
abocat a viure so-
ta la tirania d’una
casta de polítics i
de dirigents so-
cials que han bus-
cat l’enriquiment
personal, de par-
tit o de grup a
qualsevol preu.

AIXÍ LES COSES,
AMB L’EXCUSA
sempre magnífi-
ca de la crisi s’ha
optat per les ti-
sores, i s’ha
aconseguit que
els que abans vi-
vien bé ara vis-
quin pitjor, els
que abans vivien
molt bé ara vis-
quin encara
molt millor i els
que abans vivien
malament ara ja
no visquin. I ves

per on, el camí que, en teoria, ens ha de
portar a millorar s’ha començat a fer
eliminant les dues qüestions més bàsi-
ques en l’essència de l’ésser humà, la
cultura i la salut.

SENSE CULTURA I SENSE GARANTIES de
salut, la nostra essència es debilita i
s’anorrea fins a arribar fins i tot a per-
dre la seva concepció profunda. Per ai-
xò, tot i que sigui una pura utopia que
ja no es pugui dur a terme més que com
un posicionament individual, seria bo
que això que defensa i practica Ponç
Pons fos un nou manual de pràctica
política i social. S’acabaria la corrup-
ció, el mal govern i la tirania dels di-
ners. Llàstima que els poetes s’hagin
convertit en un ornament social i que
no siguin prescriptors de saviesa i ora-
cles a seguir.

EN QUALSEVOL CAS, feu una lectura
atenta del llibre. Val la pena.

‘El rastre blau de
les formigues’
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Ponç Pons és un savi, un
d’aquells personatges
sense temps que ens
haurien de servir de
model i de guia

arcelona és una immensa il·lustració
de la teoria de les finestres trenca-

des. Aquesta teoria criminològica deu el
seu nom a un dels exemples que posa: si
en un edifici apareix una finestra trenca-
da i no es repara tot seguit, al cap de poc
n’hi haurà moltes més –en aquest país
ja ho sabíem, per això es diu que la brutí-
cia crida brutícia–. Per combatre el van-
dalisme, doncs, una mesura necessària,
però no l’única, és tenir la ciutat endre-
çada; sense baixar mai la guàrdia, per-
què els petits delictes són el camp de
cultiu de delictes més grans. Quan van
començar les ocupacions il·legals de ca-
ses, fa tres o quatre dècades, n’hi ha-
gués hagut prou d’enviar els municipals
a fer fora els saltamarges, i tot seguit, no
cal dir-ho, comminar els propietaris a
mantenir-les en bon estat. No es va fer, i
des de llavors els edificis fora de la llei
s’han anat convertint en casernes per on
maniobren centenars d’individus incen-
diaris d’ofici, una bona part dels quals
provinents de no se sap on gràcies a la
lliure circulació imposada per l’acord de
Schengen. I com que no es va fer, ara
s’ha de recórrer a les millors unitats de
la policia de la Generalitat, recentment
desproveïdes de pilotes de goma, per
impedir que els qui desfilen rere pancar-
tes que diuen “defensem els barris” hi
calin foc. I la trista constatació és que
aquesta policia –el millor instrument
d’estat que tenim– no pot fer més que
contenir el problema, perquè les nostres
autoritats polítiques, erràtiques i encon-
gides quan es tracta d’ordre públic, no
s’han plantejat mai eradicar-lo.

Hi ha una causa ideològica profunda
d’aquesta deixadesa. Per raons que to-
quen més a la psicologia que a la histò-
ria, ningú no vol tenir enemics a l’esquer-
ra ni deixar d’avalar causes en què ja no
creu. El govern i l’explicació de les coses
estan en mans de gent que creu que
aquests vàndals són els seus fills esgar-
riats, i que la gestió socialdemòcrata del
pressupost públic ha d’incloure una par-
tida per subvencionar forats negres
d’aquesta mena. L’assalt al Parlament va
ser un avís que no van voler entendre.
Farà falta que els entrin a casa?

B
A sac

De set en set

Manuel
Castaño




