
SABEM EL QUÈ LLEGIM?
(3 possibles lectures. 1) si sabem què és el què llegim o més ben dit què deixem de llegir per llegir el
què llegim, 2) si el saber ve de la lectura o és només el saber escriure que ve de la lectura, i 3) si tot el
què llegim de fet ja ho sabem perquè ho portem a dins nostre escrit des que vam néixer; tots tres
amb l’interrogant)
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Encara que pogués no semblar-ho, qualsevol cosa que ens imaginem ara així de cop i volta està
sotmesa a la possibilitat de canvi. Només continuen sòlids i no subjectes a variacions, encara són
vàlids per més que el lliure discórrer del temps vagi acumulant, vivències, èpoques i etapes, aquells
sentiments de sempre. Em refereixo als temes dels quals se n’ha parlat des de fa molts molts anys.
Molts n’han orat i escrit: des dels filòsofs grecs, des dels primers llibres vèdics hindús o des de
l’Enigma de l’Esfinx. Sí, tot està escrit, la qual cosa vol dir que tot allò fonamental i essencial que
pugui passar a qualsevol de nosaltres ja ha estat viscut per algú; em refereixo als sentiments eterns
dels que parlava Shakespeare, als set pecats capitals o a la Bíblia tot plegat. M’ho van dir un dia: la
humanitat pot avançar en moltes coses però en temes espirituals, en temes que regeixen allò
fonamental de l’essència humana ja fa temps que es va tocar sostre, o també se’n podria dir com
escrivia el poeta que sentirem d’aquí uns dies que de coneixement en tens tant com vols ara mateix i
just néixer, la qüestió és que el perds, i és qüestió de com suprimir la qüestió; és a dir com el perds:
buscant més coneixement, dic jo. La vanitat i l’orgull ens perd.

Però si exceptuem aquestes coses bàsiques totes les altres queden subjectes al canvi. Les filosofies
circumstancials adaptades a una determinada època política, que miren d’on bufa el vent i creuen
poder adaptar-s’hi. Tot això és aire, i quan bufa tramuntana, l’aire se’n va. No resisteix res. Les
paraules hi són des de sempre. Però les llengües, no. Alguns llenguatges empobreixen. No
avancen, ans al contrari cada cop es fa més difícil transmetre tot el què vols dir en aquesta maleïda
llengua i que ningú et prengui per arcaic o desfassat o rata de biblioteca. I també les terres, les
ciutats, els barris, la vida de la gent en un lloc. Ara és així i després canviarà. I la gent s’haurà
d’esforçar a adaptar-s’hi, de forma resignada o resistencial: no se sap això. Sempre hi haurà qui
intentarà marcar els designis que canviaran allò que semblava immutable. Allò que des de tan
temps s’ha intentat construïr tot quedarà en res. I finalment només quedarà aferrar-nos als temes
que res ni ningú ja podrà canviar mai . I tot i així per continuar podent parlar de certes coses prou
que costarà perquè com també ha escrit el poeta que oïrem, allà no sé quin país imaginari la gent
quan es lleva canta cançons alegres i tot és poesia bonica que rima, però aquí casa nostra darrera
qualsevol forma de bellesa hi ha amagada algun tipus de lluita. Del dia a dia. Lluita. Constant.
Vida. Sense pausa. Amor. Sense repòs.

He escrit aquest relat influenciat en part per la lectura de “Una llengua de plom” de Francesc Serés,
Quaderns Crema, 2002, un escriptor jove que retrata d’ una forma original i amb una força
lingüística, un estil propi i innovador, un món que cau, una Vall que desapareix, uns personatges
que han lluitat de bracet amb la terra que no poden seguir resistint com si res. També “Homeless”
de Pau Vidal, Editorial Empúries, 2002, un altre jove escriptor català que relata el canvi de Ciutat
Vella, de com la força immobiliària i els interessos de qui remenen les cireres han transformat la
vida d’aquest barri. I també “El Poble del costat” de l’Enric Casasses, Editorial Empúries, 1993, un
seguit de proses poètiques filosofia-ficció, publicades en diaris i revistes, que reflexionen sobre el
llenguatge i la vida.


