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«The line that describes the beautiful is elliptical»
Rudolf Arnheim

El pitjor que et pot passar una tarda de diumenge és que pel cantó esquerre d’un
full en blanc i d’esquitllentes tragui el cap un gargotet de no res i, com aquell que
no té res millor a fer, baixi un,
                                                            2,
                                                               tres,
                                                                        4,
                                                                            cinc,
                                                                                    6 i, amb
la insolència temerària de què tan sols pot ser capaç un gargot de no res una tarda
de diumenge de novembre, se’t quedi mirant amb cara de...: «Eeeeep... I ara què?»
Diguem-ne que per una combinació inqüestionable d’inèrcia i manca de recursos, car
un gargotet no es fa gargot així com així, de la nit a dia o en qüestió de quatre
ratlles, el seu instint més rectilini pren la iniciativa i, ja posats, diguem-ne també
que, inevitablement, com és d’esperar, tira pel dret. Sense pensar-hi gaire. Tot són
suposicions, és clar. No sovintegen les tardes de diumenge en què un full en blanc
es trobi amb un intrús amb cara de no haver trencat mai un plat i a sobre amb
exigències. Hi ha fulls en blanc, i d’això n’estàs segur perquè n’has vist més d’un,
amb defectes de fabricació on el que podria ser el prolegomen incipient de vés a
saber què no és res més que una tara, una imperfecció en el procés de manufactura
de fulls blancs en sèrie. Avui, però, no és el cas. Aquesta tarda de diumenge passarà
a la història de la teva història com la tarda de diumenge en què un gargot de no
res se’t va colar en un full en blanc. I ara què? et preguntes tu també.

Doncs com ara i sempre, ara és el dubte. Lloable decisió no cal dir. Signe innegable
d’una voluntat  innata per adaptar-se a un context  totalment  aliè i  sovint  hostil,
inhòspit i, com a tal, temptador. És l’atractiu que té conrear certes regions abissals.
Davant del dubte, l’únic que hom pot fer al peu d’un precipici és... Dubtar. Titubejar
també és vàlid. Incessantment i amb fruïció. Dubtar del dubte. Per què no? I quan
el  titubeig  perdi  l’oremus,  que  ja  sol  passar,  i  vulgui  fer-se,  posem,  certesa...
Aleshores, sí, compte. No hi ha pitjor enemic per a un dubte que voler esdevenir
certesa.  Compte,  dic!  Quan  això  passi,  cal  recordar  que  a  manca  de  dubtes  i
titubeigs, també és pot  vacil·lar i,  en última instància, hesitar o així almenys ho
ratifica el diccionari. El que mai no es pot permetre un gargotet de no res en vies de
desenvolupament de vés a saber què és precisament això: tenir la certesa de res i
encara menys la certesa absoluta de res. Això sí que no. Un gargotet de no res amb
una certesa absoluta? De cap de les maneres. Ni parlar-ne.

Encara que no ho vulgui reconèixer, tot gargot amaga dins seu el potencial d’un traç
i qui diu traç, diu línia. I ja sabem tots que les línies acostumen a ser d’un tarannà
capriciós.  Que aquest  gargot  de sobretaula tardorenca faci  de la seva hipotètica
linealitat un bon ús és una altra qüestió. M’abstinc d’entrar en un debat en què, si
més no, per començar caldria discernir quin és el bon ús que hom pot fer d’una línia.
Tot i que potser abans ens caldria esbrinar en què consisteix això del bon ús i punt.
Ara per ara, val a dir que en el seu pelegrinatge envers la perfecció rectilínia, aquest
gargotet de no res toparà amb moltes preguntes. Li sortiran interrogants per tots



cantons. A la dreta, a l’esquerra. Interrogants que sovint tindran com a resposta un
altre reguitzell  d’incògnites.  I  ara què? I  ara què? Més cap  a l’esquerra? Tirem
enrere?

Un gargotet de no res aviat aprèn que cap a la esquerra sempre es tradueix en un
no  cap  a  la  dreta.  Primera  lliçó  en  matèria  de  bifurcacions:  triar  és  igual  a...
Descartar,  excloure.  Inexorablement.  Amb  comptades  excepcions,  n’hi  ha  que
permeten la tornada al lloc de partença. Això tan sols passa quan el viarany elegit
desemboca  en  un  cul-de-sac.  Aaaaaaalto  i  dit  i  fet.  Mitja  volta  i  xino-xano  el
gargotet desfarà el camí prèviament fet. Quina altra raó de ser pot tenir un carrer
sense sortida si no és precisament aquesta, la de convidar a girar cua? Lloats siguin
aquests atzucacs que ens concedeixen una oportunitat entre mil de tornar a l’inici de
la bifurcació i girar cap a la dreta amb la tranquil·litat de saber que no ens estem
perdent res a l’esquerra. Segona lliçó en matèria de bifurcacions: errar, no sempre,
però més sovint del que no ens pensem pas, és igual a... Encertar. Encertar per
continuar dubtant.

Les  coses  es  compliquen  en  el  moment  en  què  una  bifurcació  esdevé  cruïlla,
enclavament fatídic per antonomàsia. I  de la mateixa manera que tota bifurcació
somia  a  esdevenir  cruïlla,  força  cruïlles coven  dins seu  l’anhel  de  fer  dels  seus
encreuaments un laberint intricat, amb o sense minotaure, però laberint al cap i a la
fi. Així doncs, aquest gargotet de no res, aprenent de traç, polissó de la meva tarda
de diumenge té davant seu un senyor «i ara què» del qual, ja me n’he adonat fa
estona, em vol fer en bona part responsable. I se m’acut que el pitjor que et pot
passar una tarda de diumenge de novembre no és que un gargotet de no res tragui
el cap pel cantó esquerre d’un full en blanc, d’esquitllentes i amb exigències. No. El
pitjor que et  pot passar és no ser capaç de recordar on coi vas deixar la goma
d’esborrar. 
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