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Ricard Biel

És un error 

estúpid caure en

l'antropocentrisme,

però ja que 

pensar més del

compte és una

malaltia incurable,

només he pogut

trobar consol des

del ventre de la

seva tirania.
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pell. Sóc un home nou. Ara somric, i cada cop
que he d’enfrontar-me amb un cretí –o sigui a
cada segon–, el meu somriure és sincer, no com
fins ara, que havia de forçar-lo per evitar casti-
gar-me el fetge. I ja m’adono que l’adaptació a
aquesta inesperada felicitat inèdita m’exigirà el
seu temps. Perquè resulta que ara, lluny d’angoi-
xar-me mirant d’evitar-los com m’havia passat
sempre, trobo plaer a relacionar-me amb ells. Ja
no m’indignen. Al contrari, com més exhibeixen
la seva estultícia, més plaer em dóna sentir-los
perquè sé que, tot i ser la immensa majoria, són
una plaga derrotada. I a aquesta revelació n’hi
afegeixo una altra d’antiga que rebla el clau de la
meva felicitat. Veig la gent aqueferada, atabala-
da anant amunt i avall com si anessin a algun
lloc. Jo també vaig aqueferat i tal, però sense
oblidar que no vaig enlloc. Per això ja fa molts
anys que no em sento culpable quan em passo
hores senceres distret fitant un racó d’una habi-
tació, una rajola, un fil de teranyina. 

En fi. Ja no m’avorreixen ells i les seves tri-
bulacions, ni sobretot sentir-los parlar de la seva
absurda activitat frenètica, una activitat que mai
no qüestionen, al contrari, sovint fins i tot se’n
vanten. Rates dins la gàbia corrent absurdament
com posseïdes sobre la roda giratòria. No hi fa
res, però. Tan inútil és jeure i contemplar les
estrelles com la hiperactivitat. Tan estèril és
plantejar-se les coses com no plantejar-se-les.
Les urpes d’un lleó serveixen per a la satisfacció
primària d’omplir el pap, i també la intel·ligèn-
cia està concebuda per a la supervivència, i punt
final. Traspassar aquest llindar de bàsica utilitat
intel·lectual és un abús, i l’abús provoca la
malaltia. Tot pensador és un malalt, i precisa-
ment per això se’l prestigia, per no haver d’ad-
metre la humanitat la seva insignificant condi-
ció que tan poc l’allunya de la resta de bitxos
mortals. Prova d’això és que no és debades que
els cretins han estat sempre majoria. Tu observa
amb atenció el comú de la gent i hi veuràs un
mico. I és així com ha de ser per llei natural. És
un error estúpid caure en l’antropocentrisme,
però ja que pensar més del compte és una malal-
tia incurable, només he pogut trobar consol des
del ventre de la seva tirania. I com a pensant, ja
ho veieu, amb sort he aconseguit fonamentar la
meva felicitat en la mesquinesa. Em faig llàsti-
ma. Pobre cretí.

Ricard Biel és escriptor

Tan mesquina és la 
meva felicitat

o ho hauria dit mai. Estava a punt de
llançar la tovallola, però ha arribat el

miracle. I el miracle, com acostuma a passar, és
haver trobat la simplicitat de l’obvietat. No
entenc com no hi havia caigut abans. El cas és
que avui he tingut una nit d’insomni meravello-
sa. 

Ha estat a quarts de cinc de la matinada
quan he trobat el consol definitiu que he buscat
amb desesper al llarg dels meus inútils quaranta
anys. Es tracta d’un consol estúpid, certament,
però no pot ser altrament atesos els límits que
imposa la inutilitat existencial. Amb l’insomni
em venien tot d’idees eclèctiques, inconnexes,
elèctriques, grotesques, demencials, execrables,
mesquines, avortades, absurdes; inútils, en defi-
nitiva. Però de sobte, ni jo mateix sé per què,
sense obrir els ulls he vist milions d’espermato-
zous dardant cap a l’òvul, literalment matant-se
per ser els escollits. I primer se m’ha acudit que
ja abans de formar-se el fetus comença el festi-
val d’estúpida inutilitat, perquè ja m’explicaràs
quin sentit té maldar per ser l’elegit a possibili-
tar la vida, o sigui allò el sentit del qual les
ments més brillants de la història encara no han
aconseguit descobrir. Però aquesta ha resultat
ser només una idea secundària, sense plusvàlua.
Perquè tot seguit, concentrant-me en la imatge
dels espermatozous morts en combat, m’he sor-
près alegrant-me fins al punt d’haver de repri-
mir un crit d’alegria per no despertar la meva
companya. Vet aquí l’òbvia revelació: milers de
milions de cretins potencials que no hauran
nascut mai! Orgàsmic. Això vol dir que des
d’ara cada cop que engegui el televisor, cada cop
que surti al carrer o entri al supermercat, podré
animar-me tenint present i sense enganyar-me
que tots els subnormals que m’envolten no arri-
ben ni a una milionèsima part dels que podrien
ser. Ara sí que veig que, al capdavall, la natura-
lesa és sàvia, i això que sempre havia cregut que
simplement és indiferent. Però res no em plau
més que haver de rectificar i, per cert, donar la
raó als que repeteixen això de la sàvia natura –el
99%–, per pur mimetisme, és a dir, sense saber
el que diuen. Per variar.

Sens dubte la revelació tot d’una m’ha can-
viat la vida. Ja res no serà el mateix per a mi.
M’he tret de sobre la llosa del pessimisme que
m’aclaparava. Sóc com una serp que ha mudat la
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