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Són pocs els joves que prenen una actitud solidària amb els problemes de la col·lectivitat

C O S E S Q U E P A S S E N

La Diana, ‘rara avis’
A N T O N I B R E Y

L
a Diana és una noia
del seu temps. Una
estudiant università-
ria bonica i desperta,
inquieta i encuriosida

pel món que l’envolta, tal com
tots esperaríem que fos una
persona de vint anys. És una
mica idealista i té un toc rebel
que es concreta en les coses
petites com, posem per cas,
declarar-se en contra dels te-
lèfons mòbils (no entenc molt
bé què vol dir això exacta-
ment) o sentir una simpatia
barrejada amb admiració per
una amiga que té uns amics
que són amics d’uns okupes. De
fet, tal com van les coses, ja és
prou meritós identificar allò
sobre el que cal ser rebel. Es-
tudia als matins i té una fei-
neta que li roba les tardes però
que li permet una certa auto-
nomia econòmica, encara que
no prou per independitzar-se,
cosa que, això sí, li agradaria
fer ben aviat. És una dona
ocupada. Amb tot, procura
que li sobri una mica de temps
per desenvolupar alguna acti-
vitat de voluntariat, el camí
estàndard d’aquells que enca-
ra avui dia senten algun ne-
guit social i, de vacances, se’n
va a una trobada europea per
parlar, per exemple, de racis-
me, amb la mateixa il·lusió
que fa vint-i-cinc anys els joves
neguitosos d’aleshores anaven
als concerts de Canet o a Prada
de Conflent. Com diu un
company: carn d’ONG. En fi,
realitat o ficció, explicat d’a-

questa manera sembla la pro-
tagonista involuntària d’una
campanya d’imatge de l’Ajun-
tament de Barcelona.

Aquest perfil juvenil, tan sa
i escaient, és molt menys ha-
bitual del que sembla. La Dia-
na potser és una noia del seu
temps però no pertany a l’es-
pècie més habitual. Potser,
fins i tot és una rara avis. Se-
gons les informacions que
apareixen a la premsa, la par-
ticipació en moviments asso-
ciatius entre els joves és molt
baixa, i la preocupació pels

afers de la col·lectivitat és gai-
rebé marginal. Tot allò de les
passejades en bicicleta, els
festivals solidaris i les troba-
des de germanor a l’entorn
d’una bona causa política-
ment correcta rellisquen d’a-
llò més a bona part de la jo-
ventut. I fa uns dies vaig tenir
l’ocasió de comprovar-ho en
persona. Estava fent un curs
d’estiu sobre una avorrida te-
màtica tècnica amb quinze
estudiants, d’entre 18 i 25
anys. També hi havia un vete-
rà de 45. En la darrera jorna-

da, quan l’ambient era relaxat
i els alumnes havien agafat
una certa confiança, durant el
descans, vaig fer la prova i vaig
treure el tema de la immigra-
ció. La llei d’estrangeria, notí-
cia de primera plana als dia-
ris, era l’excusa. Sorpresa.
Gairebé tots els nois estaven
sincerament alarmats davant
la possibilitat de trobar-se fí-
sicament envoltats de marro-
quins, subsaharians i sud-a-
mericans de tota mena. Esclar:
“Rebenten els preus dels sec-
tors on treballen, ens fan

competència deslleial; els d’a-
quí no trobem feina i arriben
els problemes de convivènci-
a”. A més, “no tenen cap vo-
luntat d’integració i, quan
poden, carretegen tota la fa-
mília”. “Au! Tots a viure del
cuento i a xuclar de la mamella
grossa de la nostra seguretat
social” (fins i tot reben ajuts
que necessitaria la gent d’a-
quí). Va quedar ben definit on
hi ha el veritable problema:
no són els negres ni els peru-
ans, sinó, sobretot, els moros i
els gitanos. “Però escolteu, els
gitanos no són pas immi-
grants! Voleu dir que això no
és racisme?” “No, no, i ara!, de
cap de les maneres..., però una
vegada, a uns gitanos els van
donar uns pisos i es van ven-
dre fins i tot les canonades
d’aigua, arrencades de la paret
a cops de pic” (per l’amor de
Déu!, encara circula aquesta
història?).

Realment va ser una sor-
presa descobrir l’ideari d’a-
quells joves sanots, simpàtics,
educats, formats, integrats,
sense problemes i catalanets
com el qui més. Tenien unes
idees poc elaborades, però
ben consistents, i s’hi troba-
ven molt còmodes, sense cap
problema. Va ser curiós ob-
servar que l’únic a defensar
que els immigrants eren per-
sones que només es volien
guanyar la vida, treballadors
que prou pena tenien a mar-
xar de casa seva, fos el veterà
del grup, l’home de quaran-
ta-cinc anys. Segurament re-
cordava que en aquest país
gairebé tothom és immigrant
o emigrant i fins fa quatre
dies, tan desgraciat com el
qui més. Sembla que hi ha
pressa per oblidar-ho.

Qui s’hauria d’encarregar
de recordar-nos-ho?

D E S D E L ’ E X I L I

Un poeta civilitzat
A L B E R T C O M P T E

I
gnoro quines coses pro-
peres a la màgia, entesa
com a magnetisme i
enlluernament progres-
siu, fan que una veu

poètica creixi als ulls d’un
lector de poesia un pèl escèp-
tic i fart de tant mestre en
l’art del gai saber com sóc jo.
Però el Jordi Virallonga, a
part de ser un tio collonut i
un troglodita de dibuixos
animats que dóna gust anar
de copes amb ell, exerceix
com a catedràtic de literatura
a la Universitat de Barcelona,
i és un dels pocs poetes que jo
conec que té prou lucidesa i
sentit de l’humor per adme-
tre que això de la literatura
no té de fet gaire importàn-
cia. I com que literatura i vida
es confonen sempre en la vida
d’un home de lletres amb el
seu talent literari, és un dels
pocs intel·lectuals que subor-
dina la poesia a la vida per
poder, més tard, refugiar-se
en l’oasi del vers, oblidar-se
“del cognom, de la nacionali-
tat, de l’època, i reconstruir
sobre la taula una altra veri-
tat”, tot i saber que en litera-
tura tot és mentida, fins i tot
la veritat (Ah, Pessoa).

Els seus poemes em sem-
blen d’una transparència de
diamant ben polit. No hi re-
conec més contradiccions que
totes les que pugui contenir
un tio molt intel·ligent que ha
llegit molt, que ha escrit molt,
que ha estripat molt i encara li
sobra temps per fer estralls
per allà on passa. Això podria
semblar una contradicció:
tothom sap que viure i es-
criure acostumen a ser dues
amants ben possessives. En el
seu cas, però, es dóna la para-
doxa no pas insòlita d’un po-
eta amb amb pinta de D’Ar-
tagnan que fa anar el floret
com si fos el rei de bastos, però
dotat d’un esperit extremada-
ment civilitzat i sensible, i un
rellotge interior ben sintonit-
zat amb les grandeses i les
misèries de l’home contem-
porani. La poesia que fa el
Jordi Virallonga llueix sense

interrupcions, senes grans es-
carafalls –com si fos fàcil això
d’escriure senzill– i té efectes
balsàmics immediats, uns
efectes saludables que perdu-
ren més enllà de la lectura
atenta. Un se sent després
d’haver llegit uns quants poe-
mes dels seus no només un
home més bo, sinó un lector
millor de poesia –i això no és
poca cosa–. Als poetes se’ls
hauria de suggerir –si és pos-
sible sense ofendre’ls– que
fossin capaços d’anar-se’n al
llit amb el llenguatge (només
els millors com ell podran
fer-lo feliç). Se’ls hauria d’a-
consellar també que tingues-
sin el coratge èpic d’un pirata
en ple abordatge, la pau inte-
rior d’un monjo taoista, i el
temps lliure o la disposició
d’ànim d’un aristòcrata vene-
cià o florentí a l’exili, i aques-
tes tres coses, i algunes més

que ara no em surten, jo les
trobo a cor què vols dei-
xant-me arrossegar pel cor-
rent hipnòtic, humaníssim i
cordial dels seus versos.

MÍSTIC DE CATEGORIA
De vegades penso que en Jordi
Virallonga podria ser l’última
reencarnació d’un escriptor
com Sant Joan de la Creu; un
místic de primera categoria,
això sí, escaldat i fart ja de
tanta guerra santa, de tant
Concili de Trento i de tanta
Mare de Déu presa com a mo-
del sublim de puresa femenina
pels onze mil eunucs amb so-
tana, mitra i un empatx d’e-
xercicis espirituals al Turó de
l’Home. Perquè només un po-
eta de bon gust és capaç de re-
conèixer el rostre de Déu en les
faccions d’una nana que passa
pel carrer i ens somriu sense
malícia, o en el cos curvilini i

fluvial d’una venedora d’enci-
clopèdies a domicili, amb els
llavis una mica humits i uns
ulls oberts i agosarats que par-
len d’altres geografies i altres
efemèrides històriques que no
figuren als llibres (per poder
escriure-les, s’han de viure i
riure al màxim en primer lloc).
Penso també que la tendresa,
una tendresa amarada “d’esto-
ïcisme i resignació viril davant
del dolor”, podria ser el fang
primigeni amb el qual Jordi
Virallonga construeix els seus
versos. La tendresa i una certa
mala llet congènita –existen-
cial i quotidiana– que distin-
geix els veritables poetes dels
simples versificadors.

Pel que fa a mi, prometo no
deixar de llegir-lo ni quan sigui
vell i se’l consideri ja un poeta
de culte, un venerable patriar-
ca de les lletres, un venerable
repapieg.


