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Ars longa,

i aquí deixo mutilada exactament per la meitat la participació que tenia pensada que
fos curta, curtíssima per a aquest número del paper cristal•lí. I considero doncs el
text d'origen per enterament reescrit, perquè l'elisió és un recurs estilístic com un
altre, i el penjoll simètric ara desaparegut de la frase en qüestió és pot fàcilment
deduir tenint  present  aquest  primer terme en itàlica i  en llatí.  Si quasi ens surt
automàticament! Com aquell que quan li diuen: "los hermanos Pinzones eran unos
mari..." no tarda un segon en completar el text tan suat i poc graciós (i, tot sigui
dit, políticament incorrecte, principalment per als neros, un peix tant o més mariner
com els Pinsons encara que no faci tant de soroll. I ara que hi penso, el nero crec
que ni tan sols l'esmenta en Pla en aquells paràgrafs tan i tan lluminosos [no us els
perdeu!]  d'El  corall  i  els  corallers,  a  Aigua  de  mar,  on  repassa  tota  la  riquesa
cromàtica de la fauna ictiològica de la costa de casa. Tanquem parèntesi i punt i
seguit).

Que aquest text i la corresponent reescriptura satisfà els requisits de la contrainte
sol•licitada?  Certament.  Que és un text  "que em fascini  especialment  pels seus
components etc. etc., és a dir pel seu ús lúdic del llenguatge", tal com es demana?
Això ja es pot discutir: ars longa, i què? En resum, deu ser perquè no és gaire res
que  m'he  cregut  forçat  d'anar  farcint  aquestes  línies  d'arguments  fal•laços,
justificant-ho tot plegat d'una manera gradualment més galdosa à fur et à mesure
que ens acostem a la fi i les paraules s'apiloten per fugir fins i tot més enllà d'un
hipotètic punt i final que el text no mereix. I és per això que ho deixarem en tres
taquetes de suspensió...

P. S.: Autor de la cita original: Hipòcrates, aquell ínclit protometge a qui es deuen
altres  perles,  alguna  de  gran  actualitat  (o  si  més  jo  l'he  sentida  repetida
freqüentment en aquests temps de dietismes, dietologies i dietètiques):

Que l'aliment sigui el teu millor medicament, i que el teu millor medicament sigui el
teu aliment.
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