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Víctor Mora amb la dibuixant Annie Goetzinger a la dècada dels 70

Definint les coordenades vitals
A S S A I G

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Víctor Mora, Diari de bord
(sense navegar i a punt de

naufragi). Columna.

Barcelona, 2000.

U
na de les primeres
conseqüències dels
daltabaixos amb
què ens obsequia de
vegades la vida

acostuma a ser que les coses,
al nostre voltant, adquireixen
de cop i volta tot un altre va-
lor. Si d’una banda coses que
es tenien per importants ens
apareixen de cop i volta amb
tota la seva trivialitat, d’altres
que consideràvem trivials
guanyen de sobte una dignitat
tota nova als nostres ulls.

Dic això perquè imagino
que una cosa semblant és el
que li ha succeït a Víctor Mora
amb el seu dietari personal
dels anys 1997 i 1998, que
apareix publicat en aquest Di-
ari de bord juntament amb al-
gunes notes dels del 1994 i el
1995 que li serveix de pòrtic.
De cop i volta, unes simples
notes per ajudar la memòria,
uns simples comentaris sobre
les idees les vivències i els
projectes es converteixen en
una cosa tan terrible com una
eina mitjançant la qual lluitar
dia rere dia per conservar el
ple ús de les facultats intel-
lectuals, alhora que una ma-
nera de deixar constància
d’un univers personal i de to-
tes les idees i projectes que
encara no han esdevingut li-
teratura i que es tem que no

arribin mai a esdevenir-ne.
Afirma la faixa del llibre

(algú ha fet mai un estudi so-
bre la literatura de faixa de
llibre i de contracoberta?) que
Diari de bord és “El testimoni
esperançador del creador del
Capitán Trueno després d’una
greu malaltia”. Admetem-ho.
Admetem fins i tot que sigui
bo evocar el Capitán Trueno
perquè la gent situï Víctor
Mora, encara que crec que no
hauria de caldre. Però el llibre
és molt més, esclar, i no és ben
bé això.

Suposo que més o menys
tothom sap que l’any 1996
Víctor Mora va patir un acci-
dent vascular cerebral, una
patologia que acostuma a
deixar seqüeles físiques i
mentals molt greus (recor-
dem, per exemple, el cas de
Jean-Dominique Bauby, antic
director d’Elle i autor de
l’impressionant dietari L’es-
cafandre i la papallona). Més
afortunat que Bauby, Mora
va aconseguir sortir-se’n i
tornar a dur una vida nor-
mal. Diari de bord és el dietari

d’aquest retorn a la normali-
tat.

És fàcil imaginar el valor
que adquireix de cop i volta
un dietari personal per a una
persona que tem veure arruï-
nada la seva força intel·lectual,
un risc en comparació amb el
qual, com fa notar el mateix
Mora, la mort física no fa por.
De cop i volta, qualsevol idea,
sigui el record d’un amic di-
funt, una anècdota de joven-
tut, una reflexió política o so-
cial, un comentari d’un llibre
llegit fa temps es converteix

en quelcom que cal posar ur-
gentment per escrit. Un carpe
diem intel·lectual d’una inten-
sitat que arriba a ser dolorosa.

Testimoni d’una època?
Testimoni d’una generació?
Segurament sí, però sense vo-
luntat de ser-ho. Davant el di-
etari, Mora s’esforça a posar
ordre al seu món, a definir les
coordenades vitals pròpies i
les del seu temps. I també, es-
clar, a viure.

L’AMBIENT SANITARI
Perquè en un dietari també hi
és present la vida de cada dia,
una vida de cada dia que ens
porta, en aquest cas, sovint a
l’ambient sanitari, més con-
cretament als departaments
de recuperació funcional de
l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol (per gairebé tothom, Can
Ruti). Mora, que no coneixia
aquest tipus d’ambient abans
de la malaltia, fa una lloança
de tots aquells especialistes en
logopèdia, fisioteràpia, tera-
pia ocupacional, que lluiten
dia a dia aferrissadament
(lluita física i constant, gens
metafòrica) per aconseguir
una cosa tan senzilla i sovint
tan immensament difícil com
és que els seus pacients es pu-
guin arribar a valer per ells
mateixos. La figura de l’Hor-
tensia, de teràpia ocupacional,
es presentarà al lector com
imatge de tots aquests profes-
sionals, de la mateixa manera
que el Pepe, amb els seus ca-
torze anys, la seva cadira de
rodes i els seus aparells per
estirar els ossos, exemplifica
tots els pacients, infants i
adults, que lluiten per tirar
endavant malgrat les limita-
cions del cos i de la ment.

Diari de bord (sense navegar i a
punt de naufragi) és un llibre
per llegir i rellegir, que sem-
pre ens oferirà nous motius de
reflexió, alhora que un testi-
moni que no deixarà ningú
indiferent.

Elogi de la lentitud
A S S A I G
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Pierre Sansot
és un decidit
enemic de
treure partit
de cada segon
del dia

Pierre Sansot, L’art de viure la
lentitud. La Campana.

Barcelona, 2000.

L
a velocitat és la for-
ma de l’èxtasi que la
revolució tècnica ha
regalat a l’home”, es-
crivia Milan Kundera

a La lentitud, un dels seus dar-
rers llibres i el primer que
escrivia en francès. I tot se-
guit es preguntava: “¿Com és
que ha desaparegut el plaer
de la lentitud?”. El planteja-
ment que l’escriptor txec
desenvolupava en la seva no-
vel·la coincideix plenament
amb el que ens presenta Pier-
re Sansot a L’art de viure la
lentitud, un èxit editorial a
França que ara publica en ca-
talà Edicions La Campana.
Sansot, professor de filosofia i
antropologia a les universi-
tats de Grenoble i Montpeller,
escriu el seu llibre contra les
presses i a favor de saber viure
les coses amb calma. Un pro-
pòsit que fa que L’art de viure la
lentitud sigui un llibre escrit a
contracorrent en un món que

va cada vegada més de pressa.
Les tensions, l’atrafegament,
la competició, la urgència i
l’ànsia no lliguen certament
amb les intencions de Sansot,
que afirma ja en el prefaci
haver escollit el seu partit, el
de la lentitud. No és que Pi-
erre Sansot sigui partidari de
la mandra, però sí un decidit
enemic de treure partit de
cada segon del dia. Omplim
les jornades de descans d’ac-
tivitats múltiples i apassio-
nants, assenyala encertada-
ment Sansot. El seu discurs es
contraposa, així, a l’acció per
l’acció que domina no només
la nostra vida laboral, sinó
també el temps de lleure que
lluny d’escapar d’aquesta
agitació, l’exalta. L’art de viure
la lentitud és, doncs, una re-
volta davant una de les for-
mes més insidioses d’explo-
tació que abasta tant la di-
mensió individual com la so-
cial de la nostra existència. El

seu autor es pronuncia en
contra de la política d’acces-
sibilitat de l’urbanisme con-
temporani que sotmet l’espai
a una circulació accelerada.
Per contra, advoca, no sense
una certa nostàlgia, a favor
d’un urbanisme tocatardà
que restauri espais d’inter-
mediació –zones per als via-
nants, llocs de trobada i con-
vivència– que aconsellin la
solidesa del frec en lloc de la
lleugeresa del tràfec. Plante-
ja, altrament, una pràctica

cultural allunyada de les ac-
tuals directrius inspirades en
el “més amunt, més de pressa
i més lluny”. La cultura, ens
diu, no és cap luxe ni cap di-
vertiment, sinó una tasca per
ser un mateix. Sansot s’incli-
na per una cultura lenta i si-
lenciosa que ens permeti
“viure convenientment amb
nosaltres mateixos sense dis-
persar-nos en projectes tan
inútils com buits”.

L’art de viure la lentitud és un
antídot contra el discomfort
del temps present que s’inicia
amb el record d’un pensador
tan excèntric i asistemàtic
com Pascal, en un retroba-
ment, sigui dit de passada,
que potser no casualment co-
incideix amb el de Pierre
Bourdieu a les seves recents
Méditations pascaliennes. “Tota
la infelicitat dels homes pro-
vé d’una sola cosa: no saber-se
estar en repòs en una habita-
ció”, havia escrit Pascal ens

recorda Sansot a l’inici del seu
llibre. Unes paraules que em-
marquen perfectament una
opció de vida que com la del
nostre autor està decidida a
no violentar el temps. Al llarg
del llibre, es descriuen, capítol
rere capítol, algunes de les
actituds que deixen espai per
a aquesta lentitud. Consecuti-
vament s’expliquen les pres-
cripcions per protegir-se de les
presses del temps. D’entrada,
vagarejar, escoltar, somniar i
esperar. També, entre d’altres,
l’avorriment en tant que ac-
ceptació i plaer d’allò que es
repeteix fins a la insignificàn-
cia i el retrobament, de nou
nostàlgic, del silenci i el reco-
lliment de la província interi-
or. Amb L’art de viure la lentitud,
en definitiva, Pierre Sansot
ens transmet delicadament i
amb paraula reposada la seva
exigència de poder caminar al
seu ritme per allunyar-se de
les turbulències. “En aquesta
lentitud –afirmava Kundera
al final de la seva novel·la– hi
crec reconèixer una marca de
felicitat”. És la mateixa lenti-
tud que l’art de viure de San-
sot contraposa a les noves
tecnologies que redueixen la
distància i acceleren el temps.


