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arcel Proust ja
va deixar escrit

que “la vertadera mà-
gia del descobriment
no consisteix a buscar
paisatges nous, sinó a
canviar la mirada”. I

per casualitat, serendipitat o perquè el
destí així ho devia voler, l’altre dia vaig
conèixer dues iniciatives que, amb ob-
jectius diferents, pretenen justament
això. Un canvi de perspectiva sobre un
paisatge conegut però dotant-lo d’una
altra interpretació. L’una és la campa-
nya Escapada al més autèntic Empor-
dà, la primera promoció turística con-
junta que fan la Bisbal d’Empordà, Fo-
rallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní
de l’Heura, Corçà i Ullastret. Precisa-
ment el que busca és oferir visites gu-
iades a espais d’interès cultural fins
ara tancats al públic i dotar-los d’un
discurs nou que permeti promoure el
turisme durant tot l’any. La campanya
té la voluntat de fer conèixer la història
dels llocs que potser ja coneixem però
des d’un altre punt de vista. No s’ho
perdin. És una gran iniciativa per re-
descobrir indrets que ens donaran no-
ves claus per entendre com som. L’al-

tra, amb un to i un esperit ben dife-
rents, és a Mallorca. Es diu Via corrup-
ta: la ruta de la rampa i ofereix un pas-
seig per aquells llocs de Palma més
emblemàtics de la corrupció política
de l’illa dels últims anys. És una altra
perspectiva que pretén ser un exercici
d’higiene democràtica i amb voluntat
de catarsi col·lectiva. Dóna una altra
lectura del paisatge que ha canviat per
fets històrics recents per culpa d’unes
pràctiques que malauradament estan
tan arrelades al nostre passat, a la nos-
tra societat, que formen part del nos-
tre tarannà. Cal tenir present el passat
per treure’n un profit en un futur im-
mediat. I aquestes lliçons d’història
que ens recorden com hem sigut i com
som no ens podem oblidar d’ensenyar
i d’aprendre a llegir-les. Un exercici que
ens servirà per valorar que allò que te-
nim al davant, malgrat que estiguem
tips de veure-ho, és important per créi-
xer ja que de tot se n’aprèn, sigui per
voluntat pròpia, per la divina providèn-
cia, per casualitat o per serendipitat.
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Keep calm
Martí Gironell

Serendipitat

Vaig conèixer dues iniciatives
que pretenen un canvi de
perspectiva sobre un
paisatge conegut però
dotant-lo d’una altra
interpretació

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

n conte molt rodó i intencionat
de Joaquim Ruyra és La para-
da. Passa a Blanes i comença

–és important que comenci així– amb
els estiuejants que se’n tornen a ciutat
a inici de tardor. Tres nens del poble,
el narrador, en Lluís i en Xaneta, sur-
ten de nit per caçar ocells vius. Quan
clareja, desenes de volàtils incauts
queden enganxats a les trampes que
han parat. El narrador, que s’endevina
que és el mateix Ruyra, és només una
mica menys innocent que en Lluís.
Ells dos volen els ocells per mantenir-
los tancats en una gàbia a casa i fer-los
cantar. O ni pensen en això: la cacera
és una finalitat en ella mateixa, una
mena d’esbarjo, i no es plantegen res
més. En Xaneta, el més viu de la colla,
amaga una altra intenció. El narrador
queda “ert i esparverat” quan desco-
breix que mata, perquè no canten, les
femelles que han aplegat. Diu: “Aquell
petit botxí, galtut com un àngel bar-
roc, mig aclucant els ulls i torcent la
boca entre les dents, acomplia la seva
tasca cruel.” Uns moments abans, el
nen narrador ha anat a abeurar-se a la
font i, ja llavors contrit, ha pensat com

U

de despoblat i trist seria el cel si tot-
hom fes com ells. Ruyra fa acabar el
conte de manera abrupta per donar-li
més dramatisme: en Xaneta, “després
d’haver contemplat la seva obra amb
aire satisfet, va girar-se i adonant-se
de mi proferí una exclamació de joia:
‹(...) Goita, noi bufó, oi que t’agrada
s’arròs amb moixonets, caronet des
meu cor? Jo ja m’hi veig, ai festa!›”.

Gabriel Ferrater té una anàlisi
d’aquest conte. Es remunta a la guerra
del Vietnam, llavors en plena acció, i
parlant dels intel·lectuals que hi esta-
ven en contra escriu: “Hi ha un ele-
ment, que de vegades a un el descon-

certa, que és la sorpresa, el fet que els
vingui de nou que els polítics són polí-
tics i fan guerres del Vietnam i les han
fet sempre i les faran sempre.” I tot se-
guit: “Aquesta ingenuïtat, aquesta in-
capacitat de veure les conseqüències
absolutament normals del poder polí-
tic és només un aspecte d’una incapa-
citat més general que és, per exemple,
en el terreny de La parada, la incapa-
citat de veure que, si en Xaneta se’n va
a caçar ocells, és que vol fer un arròs i,
per molt bonics, encantadors, simpà-
tics que siguin els ocells, els ocells
–des del moment que un s’ha llançat a
anar-los a caçar– aniran a parar a la
cassola.” I conclou: “I aquest procés és
fatal i Ruyra ho sap perfectament i és
tot el tema del seu conte.”

A mi això m’ha fet pensar en els cor-
rebous, ara d’actualitat. Els esti-
uejants epidèrmics que se’n tornen a
ciutat serien els “intel·lectuals sorpre-
sos” d’aquest costum censurable; en
Xaneta, el qui el practica, i el nen Ruy-
ra –amic d’en Xaneta, no dels intel·lec-
tuals–, el que l’abolirà o canviarà, per-
què tampoc hem de pensar que ens
trobem davant la fatalitat de la guerra.

“Un conte de
Ruyra ens condueix
a l’actualitat d’un
acte censurable

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Ocells i correbous




