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o trobaries aigua a
mar. Em ressona

a les oïdes, com el re-
tret que em feia mon
pare quan mirava d’aju-
dar-lo, en alguna extra-

escolar de la meva època: acompanyar-lo
al tros, i mirant de trobar unes tisores de
podar en algun calaix, o alguna mena de
giny per arreglar el sistema de reg de de-
goteig dels avellaners que es cruspia al-
gun conill. Ara la cosa ha canviat: són els
senglars que destrossen reg, arbre i colli-
ta potencial (són una pedregada viva), i
mon pare ja fa 19 anys que va morir i no
em retreu res, tot i que podem dir que el
seu record vital sí que em segueix ense-
nyant. Com l’ús d’aquest llenguatge, ex-
pressions i vocabulari, que ja sé que com
a llei de vida, i com a mostra dinàmica, la
llengua es va transformant. I de la matei-
xa manera que es perden paraules, en
fem servir de noves. Una observació re-
current afegida a la de l’empobriment del
vocabulari que fem servir, on fins i tot
se’ns fa estrany sentir frases fetes o girs
singulars. I quan en sentim tenim la im-
pressió com si ens parlés una veu del
passat. Ho constates llegint Josep Maria

de Sagarra o Joan Sales o la Mercè Rode-
ra. És clar que són noms de vertigen. No-
més per posar dos exemples, llegint el
Quanta, quanta guerra, de Mercè Rodore-
da, a banda de la “modernitat” de la seva
escriptura, quan hi trobo expressions
com “vermell com un perdigot” o “com
un poll ressuscitat”, se m’accelera el ba-
tec del cor. És com si m’ho estigués escri-
vint al menjador de casa. Em veig de pe-
tit, tornant atrafegat del carrer, corrent,
esbufegant i que m’ho digués ma mare al
veure’m el color a la cara. O com si sentís
parlar d’algun veí que s’havia canviat de
cotxe i que en feia ostentació, amb aquell
exercici d’aixecar el capó, ensenyar-te el
motor, com si fóssim enginyers o tin-
guéssim l’FP de mecànica, o les dimen-
sions del maleter, i aprovéssim el seu pro-
grés material. Però ara no és que no ha-
gin trobat aigua a mar, és que han trobat
aigua líquida a Mart. És clar que sentint
els científics avaluant l’impacte de la des-
coberta i explicant que des del segle XIX
ja es creia que hi havia aigua al planeta
més proper a la Terra, potser sí que a al-
gun investigador que feia aquesta recer-
ca i no se n’acabava de sortir el seu pare li
devia dir: “És que, fill meu, no trobaries ai-
gua a Mart!”
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Keep calm
Xavier Graset

Aigua a mar

De la mateixa manera que es
perden paraules, en fem
servir de noves
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La vinyeta
Fer

stic llegint un exemplar de Cims
Borrascosos que conté l’em-
premta de lectures anteriors, no

només meves, que tendeixo a doblegar
els marges de les pàgines, sinó d’una
altra persona que va llegir-lo profunda-
ment per preparar unes classes sobre
la novel·la: paràgrafs subratllats, mar-
ques i comentaris escrits en bolígraf.
M’agrada veure les traces pròpies i
alienes d’una lectura: són el testimoni
d’una experiència renovada amb la jo-
ia de rellegir-lo. Escric això retornant
al passatge en què Lockwood és a la
cambra de Catherine Earnshaw, de la
qual fins aleshores no en saben res ni
ell ni un hipotètic lector que llegís per
primer cop la novel·la d’Emile Brontë
sense tenir-ne cap referència, havent-
li dut Zilah, criada als Cims Borrasco-
sos, en una nit de tempesta que fa que
no pugui tornar a la Granja dels Tords.
Ho he fet en recordar les seves obser-
vacions sobre l’estat dels llibres que,
trobats a la cambra, va obrint després
d’ensopegar amb una Bíblia que fa una
terrible pudor de florit: “La biblioteca
de Catherine era selecta i el seu estat
de deteriorament demostrava que ha-

E

via estat molt utilitzada, encara que
no sempre amb un objectiu legítim;
ben pocs capítols havien escapat al co-
mentari (almenys això semblava) a
ploma i tinta, que cobria tots els
blancs que l’impressor havia deixat en
els fulls.”

Catherine Earnshaw no escrivia en
els llibres per comentar-los, sinó que
aprofitava els blancs per anotar frases
soltes i a vegades una mena de “diari

regular gargotejat amb un traç infantil
i informe”. És així que, llegint el que
va escriure en els seus llibres, a Lock-
wood se li desperta un interès sobtat
per la desconeguda Catherine, de la
qual descobreix el seu fort vincle amb
l’esquerp Heathcliff, amenaçat pel ger-
mà d’ella, Hindley, un cop ha mort el
patriarca Earnshaw. Qui són tots
aquests personatges? La seva curiosi-
tat (i la nostra, malgrat que coneguem
la història) voldrà ser saciada. El cas
és que, aquella nit, Lockwood somia
que Catherine vol entrar a la seva ha-
bitació per la finestra arrapant-se-li a
un braç: “Deixa’m entrar, deixa’m en-
trar!” A l’endemà, quan li ho explica a
l’irat Heathcliff, aquest reacciona
d’una manera que sempre em com-
mou i espanta: “Entra! Entra! Sanglo-
tava. Cathy, vine. Oh, vine, una vegada
més! Oh! Estimada del meu cor!, escol-
ta’m aquesta vegada, Catherine, per
fi!” Lockwood, amb distància irònica,
comenta: “L’espectre ha mostrat un
caprici molt normal en els espectres;
no ha donat cap senyal de la seva exis-
tència. Els fantasmes, però, existeixen
en la memòria dels vius.”

“Aquella nit,
Lockwood somia que
Catherine vol entrar
a la seva habitació
per la finestra
arrapant-se-li a un
braç

Imma Merino

Un espectre per la finestra

Ombres d’Estiu


