
Sembla que ja s’ha deter-
minat quin és el pes de
l’ànima. Hi ha gent per
a tot; no és gens es-

trany, doncs, que algú es de-
dique a pesar un subjecte viu
just abans de morir i després
de mort. La diferència és
d’uns quants grams. La qües-
tió obri una finestra poètica
gens menyspreable, però no
hem vingut a parlar d’això.
Hem vingut a pesar les pa-
raules, reflexió tan diletant
com l’anterior, però que per-
met perdre el temps entre els
vius.

A banda d’accepcions,
d’interpretacions, d’evoca-
cions, de suggeriments, de res-
sonàncies, d’ecos, de ritme,
de cadència i un llarg etcète-
ra, tenen pes, pes específic,
les paraules? O són aquests
atributs els que el formen?

El mot ploma és lleuger o
hi gravita el plomb? Un amic
empra l’adjectiu tediós i sem-
bla que el substantiu pese
més. Una amiga em deia que
té un pes diferent lullaby (mi-
ren les “l” com esdevenen ai-
gua a la boca) de “cançó de
bressol”. També les ma-
nières, comparada amb “les
maneres”, en surt guanyant.
La criança portuguesa sem-
bla llevar pes a la “canalla”.
Els catastrofismes —España
se rompe, ens ho volen furtar
tot— pesen com un globus
de gas a pressió, però si el
punxes, desapareix.

També sentim el pes de les
paraules, no en el sí, sinó
pels quilograms afegits se-
gons qui és l’emissor. O pel
to: el “fill de puta” col·lo-
quial valencià no l’entenen
més enllà de l’Ebre.

Qui sap si no hem trobat
la balança capaç de detectar
la pesantor, fins i tot la feixu-
guesa, de certs mots que van
fer niu a la nostra ànima, po-
bra i miserable ànima d’uns
quants grams, i van ajupir la
voluntat fins a l’esclavatge i
l’obediència a un neguit de
perfils boirosos.

Facen memòria: no tenen
una paraula a la butxaca de
l’ànima que els ha estat
acompanyant tota la vida? O
una paraula que va determi-
nar més d’una decisió, i més
d’una equivocació, dictades
per la seua arrel? O pel saber
atorgat a qui l’emetia?

No han tingut la sensació
que han parlat sense fer-hi
esment i que, al cap dels
anys, algun dels oients els
confessa que les seues parau-
les van ser determinants en
un moment o altre de la seua
vida?

Una mare, davant de la
filla que no té més de quatre
anys, parla amb una amiga
amb tota tranquil·litat i li
diu que la va tindre per un
“accident” coital. Que el des-
tí els lliure d’aquesta dona
que arrossega un pes infinit:
la sensació de no haver estat
desitjada. O desitgen-la, fins
a igualar el pes dels mots al
pes de l’ànima: una ploma
sense plombs. Uns quants
grams.

XAVIER ALIAGA

Ignasi Mora (Gandia, 1952),
llicenciat en Filosofia, perio-
dista i escriptor, és un super-
vivent. Durant les últimes

tres dècades i escaig s’ha guanyat
la vida, no sense períodes de difi-
cultats, amb col·laboracions en
premsa i publicacions de viatges,
treballs en televisió, edició, clas-
ses o fent d’assessor cultural.
Una multitud de tasques diverses
que ha compaginat, des dels no-
ranta, amb el seu vessant literari,
amb obres com ara Finale
(1990), Les veus de la família
(1992) o Les veus de la ciutat
(1997), entre altres. Darrera-
ment, sota el guiatge de l’edito-
rial mallorquina Moll, va publi-
car Maig (2006), una embogida i
divertidíssima novel·la de pulsio-
ns sexuals postadolescents. I ara
apareix, també a Moll, Ulisses II,
una narració desconcertant, en
l’espectre positiu del terme, on
Mora barreja l’exabrupte i un hu-
mor sense prejudicis amb re-
flexions acurades sobre la identi-
tat i la condició humana. Una
ambivalència, absent en la
novel·la anterior, que li va valdre
el Premi Mallorca de Narrativa
2007, dotat amb 70.000 euros,
premi que l’autor considera,
amb indissimulada eufòria, un
punt d’inflexió i una mena de be-
ca per a continuar escrivint sense
dependre d’urgències laborals.
“No pense malbaratar els diners
comprant un cotxe més gran que
el que tinc, sinó que invertiré els
diners a escriure”, adverteix.

Perquè per a una persona que
va cometre “el greu error perso-
nal” de tractar de viure del perio-
disme des de la seua residència de
Benissivà, a la Vall de la Gallinera,
obtenir un premi així és una fita.
“He tingut sempre una tendència,
que em ve de Josep Pla, cap a l’arti-
culisme, la meua il·lusió sempre ha
estat escriure en els diaris, i he in-
tentat les mil i una històries, però
és molt complicat poder viure
d’això. Sóc una espècie de supervi-
vent. M’he conformat amb una vi-
da molt austera i, per tant, he po-
gut aguantar, amb moments real-
ment molt difícils, durs, on calia

anar a Gandia a buscar algú que
em deixara diners per a entrar a
Mercadona. Pot semblar melodra-
màtic, però és tan cert com que
estic ací. Tampoc no vull aprofun-
dir això. La bona qüestió és que, a
hores d’ara, estic molt feliç”, relata
sense rastres de tremendisme en la
veu.

De fet, la solemnitat està re-
nyida amb el to que ha trobat per
a la seua producció literària re-
cent. “Les obsessions sempre tor-
nen a eixir, en un moment o en un
altre, però en Maig vaig començar
a acariciar la possibilitat de fer em-
prar l’humor i el sexe més clar i
rotund. Aquests dos factors es van
introduir a la novel·la, per a la
qual vaig escollir un personatge jo-
ve”. Una elecció que obligava a
“adaptar el llenguatge i fer-lo vers-
emblant”. “En Ulisses II”, el nom
del creuer de luxe on es desenvolu-
pa la trama, “hi ha una història
ben diferent. Parla d’un personat-
ge, en aquest cas major, que es des-
perta i ha perdut la memòria perso-
nal. A partir d’ací es tramen una
sèrie de qüestions, temes de fons

actuals, que es descobreixen al fi-
nal. Continua havent-hi ironia, sen-
se atrevir-me a la riallada oberta
però sí al somriure divertit, i d’al-
guna manera, sense adonar-me’n,
també hi estan presents tots els in-
gredients que poden fer atractiva
una novel·la: amor, sexe, humor,
tristesa, desastre…”. Amb un final
“obert a l’esperança”. “Tinc una

obsessió, molt discutible, en el sen-
tit que el segle XX furga en les
ferides a l’hora de narrar, tant en
la novel·la com en uns altres gène-
res, i semblava que quan més ho-
rrorós fóra un final, més valor te-
nia la narració. I jo, que sóc una
persona a qui li agrada anar sem-
pre a la contra, estic en favor de
capgirar aquesta tendència”.

Respecte del pretés bon mo-
ment de la literatura valenciana,
Ignasi Mora es mostra d’acord
amb el fet que s’hi viu un moment
“d’ascensió”. “Aniria més enllà:
els homenatges que se li estan fent
a Josep Piera suposen d’alguna ma-
nera un reviscolament de moral i
de voluntat literària”, diu en re-
ferència als reconeixements al poe-
ta de Gandia, i adverteix: “Els au-
tors valencians no volem ja limita-
cions de cap mena. Hem de supe-
rar el provincianisme i aspirar al
màxim, treballant al màxim tam-
bé. Aquest pensament està co-
mençant a entrar en el pensament
de certs escriptors valencians joves
i no tan joves”. Una voluntat li-
terària, però, que necessita del su-
port editorial. “Tinc molta sort de,
finalment, haver trobat una edito-
rial que s’adapta a les meues neces-
sitats. Moll és una editorial petita,
amb un funcionament d’editorial
petita, però que té un tractament
exquisit amb l’autor, i això
s’agraeix. Estic francament satis-
fet”, diu amb el goig propi d’un
escriptor primerenc.

Ulisses II
Ignasi Mora

Editorial Moll
Palma (Mallorca), 2008. 194 pàgines

FRANCESC CALAFAT

Què pot passar si una per-
sona es desperta en un
creuer i, encara que reco-
neix les coses, se li han
volatilitzat els records

personals? Doncs bé, Ignasi Mora
imagina una possibilitat. El prota-
gonista ha de bregar, d’entrada,
amb el qui té al davant, a l’espill.
S’hi ha d’acostumar. Després del
desconcert inicial, s’entusiasma
amb la idea d’haver-se pogut des-
fer de la rèmora del passat. Se sent
exaltat en pensar de gaudir de la
llibertat de fer-se una identitat no-
va, dissenyada al seu gust. Es veu
com un déu d’ell mateix. A més,
com que no li pesa la càrrega del
passat, contempla amb una punta
d’ironia i distanciament els hàbits
que regeixen les persones. En un
capítol inicial tan arriscat, l’autor

es juga la credibilitat de la
novel·la, i la veritat és que n’ix
ben parat, perquè aconsegueix un
to ben afortunat que combina la
proximitat i el distanciament exis-
tent entre el protagonista i la imat-
ge reflectida a l’espill.

La novel·la sembla una caixa
de nines russes. Comença en el
terreny existencial i passa a les
boires de la intriga —política?
Tot sembla indicar que el jo ante-
rior de Fermí, el nom de l’amnè-
sic, està embolicat en una “missió
delicada” que s’ha de dur a ter-
me, amb el capità del creuer al
davant, passe el que passe i afecte
qui afecte. L’encert de l’episodi
resideix en la improvisació i el risc
amb què ha d’actuar i els comen-
taris i les ironies que acompanyen
la situació. Les novetats no s’aca-
ben ací. El viatge a poc a poc
deixa de ser un creuer de plaer i es
transforma en una nau fantasma
i alhora en un món, perquè es
converteix en un escenari on els
protagonistes decideixen el seu

destí. En aquest nou estadi de la
història apareixen personatges sin-
gulars que sota l’aparença d’ele-
gància o de normalitat duen un
secret, un abisme que, com una
llosa, els asfixia. Així, els atrevi-
ments amorosos de la senyora Ver-
dú l’han duta a una vida sense
afectes on la satisfacció instantà-
nia ha deixat ja de tenir sentit; el
metge, un moralista que transgre-
deix les lleis per ajudar a ben mo-
rir, per la rutina i l’interés acaba

traint els seus principis, i Tomàs,
un personatge tan extraordinari
com el protagonista, la fugida del
passat el condueix a viure en la
broma permanent. El viatge per a
tots tres és el final, siga com a
renúncia siga com a afirmació, o
totes dues coses alhora. La parti-
da de Fermí és tota una altra. La
seua vida no té hipoteques. És
una estrena, un món verge. Té
l’avantatge que el poc que faça
sumarà en el seu periple. No im-
porta gens el temps que reste. El
que valora és el repte, la vitalitat i
la passió que pot fer servir per a
viure segons els seus desitjos.
Som, per tant, davant de dues acti-
tuds ben diferents.

La jugada literària d’Ignasi
Mora persegueix l’altura, ja que
integra l’humor i la seriositat a
través d’una bateria de temes
d’abast llarg, però fuig de ser pre-
tensiós gràcies al contrapunt que
contraresta o rebaixa les pujades
de febre reflexiva. Ironia, ambi-
güitat i profunditat mariden bé
en aquesta novel·la, conduïda
per uns diàlegs sucosos i expres-
sius, i una prosa neta, diguem-ne
cristal·lina, que fa fàcil el que no
ho és. Ara, la feina és del lector.

IGNASI MORA Escriptor

“Hem d’aspirar al màxim”

Fi i principi

A LA LLETRA

El pes de les
paraules

ALBERT GARCIA I
HERNÀNDEZ

L’escriptor Ignasi Mora, abans de l’entrevista. / JORDI VICENT

Coberta del llibre Ulisses II.

“En ‘Ulisses II’ hi ha
ironia, sense atrevir-me
a la riallada oberta però
sí al somriure divertit”
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El protagonista de la nostra història
va nàixer un dia gris d’hivern en un
poble de dol i les primeres paraules
que va sentir, encara que no les va

entendre, foren:
—Té el llavi prim: tindrà el geni fort.
Mai no s’ha sabut si el profeta va ser un

parent o una bruixa, perquè, en aquell
temps de pors, recels i fams, les bruixes esta-
ven prohibides i els parents brollaven de so-
ta les pedres, sobretot a l’hora de dinar o de
sopar; però la profecia, o la maledicció, es
va complir fil per randa i el geni fort
d’aquell home li va donar molts disgustos,
encara que ell, molts anys després, estava
convençut que tant la poca paciència que li
atribuïen les males llengües com l’escassa
afabilitat del seu caràcter eren només una
conseqüència natural de les oscil·lacions cli-
màtiques i dels vaivens a què l’havia sotmés
la fortuna durant més de mig segle.

De fet, el mes de juny del 1954, data més
que probablement del seu engendrament, va
ser el més calent del segle XX a la Ribera
del Xúquer i qualsevol persona que haja
suportat una vesprada de ponent a Sant
Pere de la Ribera deu saber que les condicio-
ns en què es va produir la fecundació no
eren les més favorables per a iniciar un pro-
cés biomolecular que havia de durar nou
mesos i que culminaria amb la vinguda al
món d’una criatura àvida de beure’s la vida.

Al principi, l’infant del llavi prim va
creure que els seus pares, joves i amb pocs
recursos, però amb moltes il·lusions, s’ha-
vien deixat encegar per la concupiscència i
que, incapaços de véncer els impulsos de la
carn, s’havien precipitat a l’hora de transme-
tre-li el codi genètic; considerava que si ha-
gueren posat més interés en aquella alta mis-
sió, ell hauria eixit més ben acabat i, potser,
tres o quatre talles més gran. Però, amb el
pas del temps, va saber perdonar-los aquell
comportament, lleuger però explicable, per-
què va arribar a la conclusió que aquell
increment insòlit de la temperatura es va
deure a la fogositat reproductora dels seus
progenitors, que havien festejat dotze anys
de calendari i, com és natural, necessitaven
donar alguna eixida a l’estoc d’hormones
que havien anat segregant al llarg de quatre
mil tres-centes vuitanta nits de mirades furti-
ves, carícies fugisseres i sospirs ofegats.

El cas és que l’home del llavi prim va
veure la llum quan al cel de la Ribera senyo-
rejava el signe dels peixos, però si els nascuts
sota aquest signe d’aigua es caracteritzen,

segons l’astrologia, per la seua capacitat per
a nadar entre dues aigües i per l’agilitat, que
els permet esmunyir-se sempre que estan a
punt de caure en una xarxa o mossegar un
esquer, ell devia tenir l’ascendent en Plutó, el
planeta més fred del sistema solar, i per això
els seus reflexos sempre s’han assemblat més
als d’un lluç congelat que als d’un tauró.

Qui haja passat nou mesos en un àmbit
confortable, càlid, acollidor i silenciós, com-
prendrà sense esforços com li va costar
adaptar-se a les noves circumstàncies i sabrà
valorar en la mesura justa la força de volun-
tat que l’infant del llavi prim va posar de
manifest a l’hora d’afrontar els reptes que li
plantejava l’existència. Des d’aleshores, que
no ha parat de buscar un hàbitat semblant
al que es va veure obligat a abandonar aque-
ll dia i, encara que l’experiència li ha confir-
mat que mai no el trobarà, sí que ha tingut
la sort de trobar alguns oasis on ha pogut
gaudir, temporalment, dels plaers que justifi-
quen aquest periple absurd entre dos buits
que els mortals coneixem amb el nom exage-
rat de vida.

Els llibres i la música, els amics i els
amors, alguns paisatges i certes converses
són només una mostra dels atractius amb
què la vida intenta disfressar les nostres limi-
tacions i ens convida a gaudir-ne. Però si tot
això encara ens sembla poc, perquè la nos-
tra condició de mortals ens obliga a traure
tot el suc de l’existència, podem seguir tam-
bé el camí de la utopia i aquest és el camí
per on l’home del llavi prim es posà a cami-
nar, sense saber ben bé quin era el seu destí.

Quan l’adolescent del llavi prim va guan-
yar els primers cent duros, els va posar en
mans de la seua mare, amb l’ordre expressa
que els invertira en cerimònies propicia-
tòries que facilitaren el seu progrés
intel·lectual, econòmic, social i, si podia ser,
físic. Però, sens dubte, les intencions de ma-
re i fill no eren compatibles, perquè mentre
ell hauria volgut gravar un disc, ella va de-
manar que els déus li proporcionaren un
ofici segur i respectable; mentre ell somiava

que la jove de qui s’havia enamorat li conce-
dira, almenys, la gràcia d’un somriure, la
mare sufragava misses cantades per a dema-
nar als déus que el lliuraren de la mili; i
mentre ell sospirava per publicar un llibre
que li obrira les portes de la glòria, la mare
demanava als déus dels funcionaris que li
permeteren aprovar unes oposicions.

El cas és que, per culpa del seu geni o per
culpa del dimoni, que no para de furgar i de
fer mal, l’home del llavi prim mai no va gra-
var cap disc i si la jove dels seus somnis va
acabar convertint-se en la seua dona, que
després l’abandonà en l’oceà de l’existència
quan se li desbarataren les hormones, massa
anys després, no va ser gràcies als déus, sinó
a la seua insistència i a la seua escassa capaci-
tat per a preveure el futur. Així, l’home del

llavi prim s’havia quedat sol com un mussol
quan la neu del temps havia començat a plate-
jar-li els cabells i a castigar-li el fetge, la llete-
rola i moltes altres coses que tenim per dins.

Però, a pesar de la solitud, de les traïcio-
ns i de la proximitat de la vellesa, l’home del
llavi prim continuava aferrat a l’existència i
tractava de viure com si cada segon fóra un
avís, però el temps se li escolava entre les
mans com l’aigua d’una cistella: volia fer
esport per a sentir-se sa, però perdia massa
temps preparant-se; volgué fer vida social i
va comprendre que, mentre buscava hu-
mans semblants a ell, perdia l’ocasió de co-
néixer gent complementària; volia fer
l’amor i descobria que, també per a estimar,
necessitava temps, esforç i ganes.

Desconcertat, l’home del llavi prim ana-
va amunt i avall tot el sant dia, treballava de

sol a sol, llegia de nit, perquè els llibres són
màquines de pensar que ens obliguen a sen-
tir-nos vius i a prendre partit; dormia molt
poc, i malament, i de tant en tant, reflexiona-
va i comprenia que, encara que visquera mil
anys, li faltaria temps per a tantes i tantes
coses com havia de fer. Així, l’home del llavi
prim va comprendre, per fi, que el temps era
el seu tresor més valuós. I un dia, déu sap
per quina estranya combinació de connexio-
ns neuronals, es va posar a escriure una his-
tòria sobre el temps, perquè estava con-
vençut que, de la mateixa manera com els
llibres que havia llegit l’havien ajudat a viure,
ell també podria ajudar moltes altres perso-
nes a comprendre que el temps era un tresor.

L’home del llavi prim ho va abandonar
tot i es dedicà, amb tot el cor i el poc de
fetge que li quedava, a inventar una història;
la va pensar i repensar, la va escriure, la
retocà, la millorà tant com podia i buscà
una ocasió propícia per a contar-la a uns
quants amics que, per amor, tingueren la
gentilesa d’escoltar-lo: de dedicar-li una
part del seu temps, que també era valuós i
irrepetible.

A mesura que l’home del llavi prim rela-
tava la seua història als amics que l’escolta-
ven, anava comprenent algunes coses: el
temps ja no passava tan de pressa, les hores
no li fugien de les mans i tot era més bell,
perquè ho veia millor, amb més deteniment.
I en observar les cares atentes de les perso-
nes que l’escoltaven, l’home del llavi prim va
comprendre que el temps només té valor
quan es dedica als altres, que el multipli-
quen i li donen sentit.

Va ser així que l’home del llavi prim i el
geni curt trobà un tresor inesgotable i mai
més no li tornà a fer por la possibilitat de
perdre el temps, perquè sabia que, sumant el
temps que li havien dedicat tots els amics i
amigues que, alguna vegada, havien escoltat
la seua història, podria arribar a viure mi-
lers d’anys, ni que fóra només en el record
de les persones que l’estimaven.

I en compartir el tresor més valuós que
la vida havia posat en les seues mans, l’ho-
me del llavi prim, els seus amics, els seus
paisans i els seus coneguts progressaren; per-
què és sabut que els pobles i les persones
només poden progressar quan no perden el
temps sinó que el multipliquen i que, tant
els pobles com les persones, només poden
anar avant quan els forts no abusen de la
força contra els dèbils ni els astuts s’aprofi-
ten de la bona fe dels innocents.

NADIA TRONCHONI

Rencor (2002) és la darre-
ra pel·lícula en què va
participar Joan Mon-
leon, de 72 anys. Es va

negar, inicialment, a tornar a un
rodatge. Però el director, Miguel
Albadalejo, el va convéncer. “És
admirador meu des que era me-
nut. El seu pare tenia un cinema i
veia totes les meues pel·lícules”,
conta Monleon. Seria un paper
curt, li va dir. “Però els papers no
són ni llargs ni curts, són bons o
roïns”, va respondre l’actor.
Amb aquest film el showman va-
lencià s’acomiadà dels escenaris,
els estudis i els platós. “Em negue
a fer res. Quan una cosa s’ha aca-
bat, s’ha acabat i punt”, afirma.

Passats uns anys, i normalitza-
da la producció audiovisual i musi-
cal en valencià, el festival Inquiet,
alliberat de complexes, ha decidit
retre-li homenatge. Ell també s’hi
negava. “No sóc partidari dels
jocs florals. El reconeixement el
tinc ja cada dia al carrer i al mer-
cat”, conta. Però els responsables
de “l’únic festival de cinema en
valencià que se celebra al món” i
que comença hui —se’n vana-
glòria Artur Hernàndez, regidor

de l’Ajuntament de Picassent i un
dels impulsors—, van voler fer
una mostra dedicada a l’humor i
pensaren en Monleon per la seua
defensa de la llengua els anys se-
tanta i huitanta, fonamentalment.
“Vaig de gira sobretot a Catalun-
ya, perquè a València se’ns consi-
dera conflictius pel fet de cantar
en valencià, quan conflictiu hau-
ria de ser cantar en castellà”, de-
clarava en una entrevista el 1983.

Tot i que va assolir la populari-
tat fent rodar la paella russa en el

reeixit xou de Joan Monleon, la
seua extensa filmografia és l’excu-
sa de l’homenatge. Es projectaran
El vicari d’Olot (1980), de Ventu-
ra Pons; El virgo de Visanteta
(1979), aquella adaptació del sai-
net de Josep Bernat i Baldoví “no
apta per a miops d’ànima, estrets
de cervell i devots de la tristor”

—deia el cartell—, dirigida per
Vicente Escrivà; La rossa del bar
(1986) i Puta misèria (1989), amb-
dues de Ventura Pons.

Però n’hi ha més. Se li obriren
les portes de Barcelona. I també
les de Madrid. Va fer cinema in-
fantil com a Don Pantuflo Zapa-
tilla en Las aventuras de Zipi y
Zape (1981). I de Los pornoaficio-
nados, el 1982, va passar a inter-
pretar el moro Alkanfor en Que
nos quiten lo bailao (1983).

Quedaven enrere les jornades
de treball a l’orxateria La Holan-
desa, a l’avinguda de l’Oest. Des
que Monleon va triomfar a l’esce-
nari de la seua falla amb Els Pa-
vesos, no li va mancar treball fent
el que més li agradava. Va poten-
ciar el folklore valencià, amb una
bona càrrega satírica, als escena-
ris, la ràdio —amb el programa
Monleoníssim— i a la televisió.

Va tenir temps per al teatre i
per a papers més seriosos com el
Don Juan que va interpretar al
Principal amb Mary Santpere.
“També he fet drames”, recor-
da. “I circ. A més, he pujat en
globus, que era l’única cosa que
em faltava”, afig.

Hui, ja retirat, se sent un conti-

nuador de la tradició dels
col·loquiers, aquells actors que in-
tervenien en les festes populars re-
citant romanços i col·loquis, per
la seua obsessió burlesca i la seua
capacitat d’improvisació. Va ser
un revolucionari? “He sigut un
poc contestatari. I revolucionari,
potser, també”. Alimenta la seua

inquietud al videoclub i via Inter-
net, ferrament que domina. “Tinc
ordinadors per tota la casa”. No li
molesta que el recorden per aquell
xou que li va donar la fama. “No
renegue de res del que he fet”, diu.
Allò no era teleporqueria. “Tele-
porqueria és el que fan ara”. Cu-
riosament ell no veu televisió.

ESCRIURE EL PAÍS

L’home del llavi prim
JOSEP FRANCO

Joan Monleon, un
col·loquier del segle XX

El festival Inquiet ret a l’actor el primer homenatge de la seua vida

Joan Monleon, amb una cartell del seu famós show. / JESÚS CÍSCAR

“He sigut un poc
contestatari. I
revolucionari, potser,
també”, diu Monleon

Va comprendre que el temps
només té valor quan es
dedica als altres, que el
multipliquen i li donen sentit

2 / QUADERN EL PAÍS, dijous 20 de novembre de 2008


