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Senyores, senyors, amics: bon dia. 

És cosa sabuda que l’illenc ha gaudit, de temps enrere, de certes característiques
diferenciades respecte del continental: la facilitat d’adaptació als capritxos dels
colonitzadors, l’enlluernament obtús davant dels ignorants i els xerraires, la neces-
sitat quasi compulsiva d’estimació, una urgència obsessiva per destrossar tot el que
toca, especialment el propi territori, l’hàbitat si voleu, la casa (entesa en sentit
ampli) en què viu i creix (en les condicions que tots coneixem), es reprodueix (poc,
tot sigui dit) i mor. N’hi hauria prou de repassar la seva història, sobretot la de les
darreres dècades, per témer que és un poble d’aire dramàtic just situat en la línia
subtil que separa la tragèdia del ridícul; aquesta és la seva
càrrega i aquesta també la seva glòria, el punt que el fa
atractiu a l’estudiós i a l’interessat, a vosaltres mateixos
que, del contrari, no seríeu aquí, en aquest acte d’avui que
procuraré no carregar més del que sigui necessari.

No m’estendré, per tant, en consideracions culturals; el
seu fracàs, la seva pèrdua, en aquest sentit, ha estat, per acceptada, esfereïdora.
Mirau d’on venien, segles enrere, i observau en quin clot més pregon han caigut.
És difícil trobar paraules que defineixin l’actitud (més que no els enemics) que ha
fet que es trobi on es troba. L’acotament del cap, la genuflexió, la por, tot això els
ha suposat canvis físics remarcables. I és aquí on volia arribar: a enumerar, sense
afany totalitzador perquè ens allargaríem massa, algunes de les conseqüències que,
a parer nostre, dibuixen un dels grups més diferenciats, com hem dit, en aquest
costat de món, abocat a l’extinció més humiliant.

Què ens crida l’atenció, a primera vista? A què ho atribuïm?

Facem-ne una descripció succinta: no són gaire alts, les dones encara un poquet
més que els homes, caminen encorbats, i això els ha fet desenvolupar un petit gep
greixós a la part baixa del clatell i que no sol estendre’s cap a les espatlles, les cames
són curtes i flaquegen a la primera necessitat de reacció o de força i tremp, els
braços llargaruts, més el dret que l’esquerre, amb les mans sobredesenvolupades,
especialment la dreta, en la qual s’observa un moviment espasmòdic continuat dels
dits, com un tremolor que ens repetís «per a mi! per a mi!», ungles curtes manca-
des del creixement a què nosaltres estam avesats, costats amples, del tipus adipós...
Un dels trets més curiosos d’observar, i més impactants per a la ciència, és el cap.
Pocs cabells, a clapes, les orelles fines però grans, de forats amples, el nas ínfim i
amb pèrdua acusada del sentit d’olorar, els ulls desbaratats, un de gros i un altre de
més petit, un de molt obert i un d’aclucat, la boca de morros prims i delicats, línies
que amb prou feines destaquen en la fador del rostre, sense altra expressió que la
derivada dels elements físics exposats.

Us revelaré un secret, el resultat d’un estudi encara en marxa, iniciat els darrers anys
a la seva pròpia universitat, embolicada com sabeu en lluites inacabables pel poder.
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En anàlisis avançades s’ha arribat a la conclusió que al llarg de la seva vida els curio-
sos personatges als quals ens referim en aquest informe que us llegesc, veuen modi-
ficada la forma i volum del seu cervell, ja petit d’inici, en el sentit que a mesura que
avancen els anys adquireix una indubtable forma de F, encabida dins del crani de
manera variable segons els individus. No s’ha pogut bastir, encara, una teoria sòli-

da que expliqui el fet. Només puc avançar que alguns
antropòlegs exposen que el verb fotre va ser un dels
més usats al llarg de la seva història, no tant en la parla
com en els costums, i tampoc no tant en un sentit
sexual com en el més extens d’actitud davant la vida,
pròpia i dels altres. Fotre, vaja, en l’accepció dels diccio-
naris antics: enganyar, dominar, furtar, burlar-se, perju-

dicar, molestar, però també en la més avenguda amb el seu caràcter tebi i indolent:
desinteressar-se, despreocupar-se del món i de la bolla. «Me’n fot!» era una expres-
sió de les més sentides fa dècades, encara que (segons expliquen els mateixos estu-
diosos) allò volgués dir, en segones lectures i en casos molt determinats: «Sí, et dic
que me’n fot però no t’ho creguis, que si em toquen allò ja els clavaré el trinxet ben
clavat...»

Quins processos han produït aquests canvis? Quina ha estat la causa que, genera-
ció rere generació, ha desencadenat les solucions (al cap i a la fi són solucions a
mancances reals) breument dibuixades? El seu caràcter, la manera de ser i d’actuar,
les pressions que ells mateixos entre ells i contra ells s’han infligit, pensam que ens
poden ajudar a explicar-nos-ho. En els darrers seixanta anys tot s’ha accelerat, deli-
beradament cercant-ho passa a passa, i així s’ha arribat al punt crític on desgracia-
dament es troben.

Qui els ha procurat aquest resultat infaust? Vegem-ho: una personalitat pusil·làni-
me, una peresa secular, la poca passió en la defensa dels costums antics, de la llen-
gua, del territori i del passat, l’amén-amén a tot i a tothom, la manca de criteri i de
memòria històrica, la covardia en el sentit vital del terme, la mà estesa demanant
almoina o favors, la mà sempre disposada a rebre («com tenim allò? com està el
meu tema? te’n recordes, del que et vaig comentar?»), la mà dreta que paga i ocul-
ta, que apallissa i suplica, els dits que arrepleguen, mesuren, compten, amaguen,
dissimulen, maquillen, ungles avesades a rapinyar, esquinçar i esqueixar, l’ànsia
d’escoltar, espiar, conspirar, vigilar i guaitar, aquelles paraules deixades caure sense
intenció aparent, aquell secret que no es pot desvetllar, allò que un sap de l’altre i
que li fa dir, rere l’inici de manual («això ha fet? i bé que fa!») allò de «jo també ho
faria si pogués!», els vasos comunicants del jo faig això per tu i tu faràs allò per mi,
però no ho diguis a ningú, la necessitat d’ensumar la mala olor però l’obligació de
no fer carusses i d’aguantar-la fins a l’extrem de ja no sentir-la, l’ull que tot ho veu
i l’altre que no vol veure res...

De tots ells, els qui s’han dedicat i es dediquen a la cosa pública són els més afec-
tats dels canvis radicals que aquí s’han exposat. O tal vegada seria millor dir que les
característiques enunciades es donen en grau màxim en aquesta secta d’esclaus de
partits, organitzacions i grupuscles. Per ventura mereixen un altre informe, més
concret; ja mirarem d’embastar-lo algun dia si tenim salut i força. Només vull cri-
dar-vos ara l’atenció sobre un detall: fixau-vos en els seus culs grossos, disforjos
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d’encalentir cadires i fregar butaques, flonjos i anestesiats, no aptes per a d’altres
aventures llevat de les purament fisiològiques.

Per acabar, deixau-me dir que el més curiós és que encara parla, l’illenc, de mane-
ra intermitent, una vella llengua, endormissada de segles, incapacitada per a les
necessitats del món d’avui. Prova de la confusió mental que els atenalla és la repe-
tició, en els llocs i moments més inesperats, de frases fetes, clixés enigmàtics a vega-
des de to amenaçador i a vegades implorant un perdó que les nostres investiga-
cions encara no han identificat a bastament. De les transcripcions de les cintes enre-
gistrades a l’efecte, hem de confirmar que són molt freqüents aquestes expressions,
el significat de les quals encara se’ns escapa. Un exemple: «enlaïndis olu bleuni
dadel anac ionespa» (el parlant sol aturar-se aquí, quasi sempre). Creïm que poden
provenir d’una altra llengua, també antiga, que segons alguns cronistes populars
va ser imposada gota a gota amb la col·laboració agressiva dels propis indígenes,
els quals, embambats a la fi, acabaren creient en les mentides que ells mateixos
s’havien anat proporcionant. Ja hem dit que el tema encara ens apareix obscur,
però la tenacitat de la ciència és la virtut suprema que fa desencallar els enigmes.

No ens podem estendre més. Si aquest informe ha servit per despertar-vos la curio-
sitat a nous horitzons, que la llum sigui amb vosaltres, ja ens consideram ben
pagats. Moltes gràcies.

    


