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                                       «Pa pso pacost païco pasio ta [...] Paaï sos ca atlanns»,
                                                                                   Quim Monzó, Uf, va dir
ell

 

L'any que feia deu, Guillem Miralles, que caminava per Terrassa amb les mans a les
butxaques, va tenir una epifania. Una veu total que venia de totes bandes li ordenà:
«Txit-txit,  humà de nom Guillem i  cognom Miralles, atura't.  Deu anys fa que et
trenques el cap amb la Revista que No Existeix perquè no es pot Cremar. La vanitat
és pecat, però per aquesta vegada t'eximeixo de tota responsabilitat: els escrits del
proper número cal que versin sobre la teva figura callada. "Paper de Vidre, número
61. Homenatge a mi", podria intitular-se el proper número». «"Homenatge a Déu"?
No ho acabo de veure,  sincerament...»,  va  respondre,  gratant-se  la  barbeta,  el
pobre humà de Terrassa. «Homenatge a tu, cap de suro, o si vols una cosa més
formal  podries  posar-li  "Charta  uitrea  LXI.  In  honorem magni  hominis  Guillelmi
Miralles, qui ego sum", en llatí la cosa sempre queda més... no sé com dir-ho... més
pontifícia, més institucional». «Veu Multidireccional», va respondre Guillem Miralles,
ara agenollat al mig del carrer i amb els braços en creu; «no sóc digne de merèixer
un sol article de Paper de Vidre, atès que la principal virtut d'un director és la de
mantenir la boca tancada,  passar totalment  desapercebut  i  donar veu als sense
veu». Després d'uns segons de silenci i estupefacció per part de la Veu Divina, el cel
es va obrir i la terra va retrunyir amb una intensitat de 9 en l'Escala de Richter.
«Com goses, petit humà, discutir-li res al bon Déu de totes les coses! Que potser
vols tastar la meva ira analògica?», i un llamp sorgit de les entranyes del cel va
fulminar l'e-reader d'una noia que passava per allà, convertint l'elegant i funcional
carcassa de l'electrodomèstic en una vulgar massa gelatinosa de plàstic pudent.

Guillem Miralles, aclaparat  per aital exhibició de poder supraterrenal, va córrer a
casa seva,  va obrir  precipitadament  la  porta  i  es va tancar al  seu  despatx.  Va
desplomar-se  sobre  la  cadira.  Va  reposar  la  testa  sobre  les  mans  tremoloses.
Impossible. No. No podia ordir un auto-homenatge de les dimensions que ordenava
el bon Déu de les coses conegudes i inconegudes, fins i tot de les coses ignífugues!
Tanmateix, si no cedia a les ordres celestials, potser sí que la revista del seu cor
podria ésser finalment  cremada com una vulgar revista de paper de 70 grams!
Fulminant l'e-reader de la noia que passava pel carrer, Déu havia demostrat que les
coses digitals bé podien ésser cremades! Paper de Vidre corria perill de caure en
l'anatema i  que la ingent  quantitat  de terabytes de literatura on-line recopilada
durant deu anys es convertissin en un polsim de cendra digital! En un pet al vent!
En llàgrimes en la pluja! Quin dilema, quina prova de virtuosisme!

Van transcórrer hores de debat interior d'una intensitat inenarrable salpebrat amb
desenes de frases exclamatives, però no hi va haver manera de fer aparèixer el
Narcís en el Guillem. S'hi posés com s'hi posés, no trobava un bri de vanitat en el
seu interior. Finalment, perdut i angoixat, Guillem Miralles va clavar els punys sobre
la  taula  i  va  desafiar  Déu,  sense  ser  conscient  que  desafiar  Déu  era  un  acte



metafísicament més vanitós que no pas accedir a fer un número especial de Paper
de Vidre d'auto-homenatge. Va teclejar amb una fúria desconeguda en ell un mail
extens  i  confús  que  convidava  als  col•laboradors  habituals  a  escriure  relats
condicionant-los només a mencionar com de passada les paraules paper-de-vidre i
prou, no pas honorant la seva silenciosa i persistent tasca. Va incórrer en el pecat.
Déu no va dir res ni va fulminar cap més e-reader, però Miralles va incórrer en el
pecat.

*

Miquel Adam recordava la ingenuïtat dels seus primers temps d'editor amb certa
incomoditat. Aquells primers mails promocionals trufats d'alegria i ambició literària.
En aquells temps pensava que si imprimia autenticitat a les seves comunicacions els
periodistes  ho  copsarien  i  ho  valorarien,  que  deixarien  que  els  telèfons  de  les
redaccions sonessin fins a cremar les línies, i que els faltaria temps per reclamar
desesperadament exemplars de promo dels seus llibres. Collonades. Ara li semblava
grotesca, naïf i per sobre de tot inútil, aquesta afició primerenca d'embellir mails de
feina, perquè en algun moment havia comprès que la única cosa que ensenyaven a
les facultats de periodisme era a llegir en diagonal. Va aprendre, doncs, a ometre
floritures  i  a  subministrar  només  ràfegues  d'informació,  dades,  llocs  i  material
purament periodístic.

És per aquest  motiu que no podia deixar de sorprendre's i  admirar-se davant la
descomunal  extensió  d'aquell  mail  del  Miralles.  Era  un  correu  infinit,  torrencial.
L'editor Adam, pel sol fet de ser editor, no tenia temps per llegir. L'editor Adam va
fer lliscar periodísticament la mirada sobre les paraules, és a dir, va llegir el mail del
Miralles en diagonal. Paraules clau caçades al vol: Déu, apocalipsi, Déu, text, ira de
Déu, 5 de maig, 28 de maig, e-reader fumejant, homenatge, digital, Paper de vidre,
paper-de-vidre, deu anys, jo, homenatge, jo, homenatge, si us plau, no, jo, a mi,
no, per favor, ben cordialment.

Val a dir que l'editor Adam hauria pogut sospitar que les paraules clau que havia
caçat  al  vol  s'allunyaven  una  mica  del  sentit  últim  del  mail  de  Miralles.  Podia
considerar  impròpia  de  Guillem  Miralles  la  demanda  desesperada  de  textos
laudatoris de la seva figura. Però després de vuit anys d'experiència en el sector de
la indústria cultural havien servit a l'editor Adam per dues coses: 1) per escriure
mails de feina desangelats, i 2) per comprendre que la majoria d'agents del sector
estaven com un llum, i quants més anys en el sector, més llunàtics es tornaven. Així
que va considerar del tot natural -i decadent, i valent- que Miralles demanés textos
homenatjant-lo a ell per l'edició especial de Paper de Vidre que estava cuinant. He
dit valent. Sí. Valent. Adam es tallaria la llengua i els dits abans de dir o escriure el
que  en  veritat  ell  desitjava:  veure  publicat  un  llibre  d'homenatge  a  ell  mateix
prologat  per  algun  poeta  agraït  per  la  seva  tasca,  què  sé  jo,  el  Garriga,  per
exemple.  Però no s'atrevia ni  a pensar-ho, com qui diu.  En canvi  Miralles havia
tingut els pebrots que a ell li faltaven. Clar que sí, sí senyor. Els editors de revistes
literàries,  els  editors  de  llibres de  pasta  de  paper,  aquells  màrtirs  de  la  causa,
aquells maníaco-compulsius aficionats a les camises d'onze vares, aquells éssers que
s'han d'empassar la seva vanitat per a que uns altres la puguin desplegar sense cap
remordiment  davant  la premsa i  lectors i  followers i  amics de mentida etcètera.
Aquests éssers silenciosos també tenen dret a una palleta egòlatra un cop cada deu
anys. Oi? Així funcionava la ment d'aquell editor.

Així que l'editor Adam que feia molt i molt de temps que no s'enfrontava a la pàgina
en blanc (quina vergonya,  repetir  la cantarella de la  pàgina en blanc,  ui,  sí,  la
pàgina en blanc, el patiment del creador, ui, ui sí, ai, ui, uf), deia que l'editor Adam
va obrir el seu processador de textos i va seguir fil per randa unes instruccions que
no provenien d'enlloc més que de la seva ment al•lucinada, perquè ningú, ni molt
menys  l'esforçat  i  humil  director  Miralles,  hagués  tingut  la  gosadia  i  la  barra



intel•lectual de demanar aquest tipus d'almoina, i a sobre barrejar-hi la figura de
Déu nostru senyor. Va notar-se carregós i amb els dits ple de rovell, però al cap i a
la fi va executar el text erroni amb certa eficiència.

El número 61 de la revista  Paper de Vidre  va ser hostatjat en un servidor de
república bananera el dia 28 de maig. Aquell mateix dia la revista va rebre una
quants milers de visites -pas mal, tractant-se d'una revista catalana-, entre les quals
s'hi va comptar la lectura atenta de Déu, que aquell dia havia fet un recés en la
seva  tasca  d'anihilar  l'espècie  humana  a  base  de  retallades  i  cops  d'estat
empresarials encoberts. El Superhome amb Triangle Lluminós al Cap feia anar el
ratolí amb fúria. Llegia amb impaciència i progressiva mala llet els articles publicats
a la revista. Tots eren molt bons, però també tots tergiversaven sospitosament les
ordres que havia donat a Guillem Miralles. «Maleïts, ara coneixereu l'Autèntica Ira de
Déu!» Quan ja estava a punt de posar en pràctica la seva venjança global de portar
la humanitat sencera a l'edat de pedra analògica i destruir totes i cadascuna de les
connexions a internet per així negar als catalans la possibilitat de llegir Paper de
Vidre (lector, respira, que te m'ofegues), va llegir un darrer article intitulat Charta
uitrea LXI. In honorem magni hominis Guillelmi Miralles, qui ego sum. «Home!, vull
dir, Déu! Un article en la Meva Llengua Materna!», es va dir i va regirar-se ben cofoi
en la seva butaca de llamps i trons i marbre de Carrara. La primera decepció fou
descobrir que l'article estava escrit en català normatiu, no pas en català exòtic o en
llatí. La segona decepció fou comprovar que era un article més aviat fluix. Era un
pèssim article. Però Ell era Magnànim. Tot en Ell era pietat. En l'Antic Testament no,
però en el Nou havia fet l'esforç d'aguantar-se la Ira. Ja arribaria el dia en que l'amic
Benet abolís el Nou per tornar al Vell, però de moment s'hauria d'aguantar i ser
magnànim  i  comprensiu.  Al  cap  i  a  la  fi,  podia  considerar  que  aquell  article
homenatjava la figura del director Miralles. Així doncs que el Creador va retirar el
seu dit del botó d'apagar internet i va tornar a la seva dedicació preferida del 2012,
que era la de dictar la política econòmica a l'Angela exterminadora Merkel.

I  així fou com un editor que temia els e-books i les coses digitals en general va
salvar l'existència de la revista digital en català per excel•lència, perquè la temia i se
l'estimava a parts iguals i perquè havia llegit ràpid i malament un mail de Guillem
Miralles, a qui va dedicar el seu article.
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