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OPINIÓ

a saviesa popular ens diu que al pot
petit hi ha la bona confitura. Potser
la saviesa lectora ens diu que no

sempre hi ha la bona literatura als pots del
que es consideren els gèneres grans. Sovint
s’associa llegir bona literatura amb llegir
novel·la. Però quantes novel·les sense gaire
valor literari es publiquen i, en canvi,
quants llibres rics literàriament s’editen de
gèneres que es tendeixen a valo-
rar com a menors? La bona litera-
tura s’escapa de la lògica reducti-
va de moltes classificacions de crí-
tics i historiadors d’aquesta bran-
ca de les arts. Potser per aquest
motiu cada vegada els especialis-
tes en l’anàlisi d’obres literàries
admeten més que tenen interès
aquells textos de difícil adscripció
a un sol gènere que, a més d’estar
ben escrits, aporten un pòsit de
coneixement que sovint no es
troba en llibres dels gèneres més
reconeguts.

Els escrits que abans quedaven
arraconats en la marginàlia van
ocupant un espai cada vegada
més central en la producció de

L molts autors i en la recepció del conjunt de
la seva obra.

Albert Roig (Tortosa, 1959) és un escrip-
tor que tot ho aprofita. Des de les cartes
dels seus amics fins a les converses amb els
seus interlocutors, hi ha un munt de veus
que ressonen en el seu discurs literari. Cecí-
lia de Florejats, el llibre que va publicar el
2006 a l’editorial Montflorit, va guanyar

un premi de narrativa, inclou una obra de
teatre, té un to de memòries, pren forma
d’assaig i ofereix moments gloriosos incor-
porant cartes de Blai Bonet o aportant co-
mentaris d’amics.

Pot semblar estrany que en una obra
pròpia Roig difongui diverses cartes de Bo-
net que ocupen una part molt significativa
del llibre tant pel nombre de pàgines com

per l’atractiu que tenen. Però no
tan sols deu ser legítim que ho fa-
ci, perquè sense la potència de la
seva vocació de diàleg amb altres
creadors no existirien aquests tex-
tos, sinó que ens resulta un regal
preciós l’oportunitat de llegir-los.
Com a exemple, aquest fragment
d’una carta de Bonet: «De vegades,
si el cos està més coratjut, m’en-
dinso per dins la marina que és
verge des de fa milers d’anys, els
pins, les mates, els milers i milers
d’espígols florits de blau (a Santa-
nyí els espígols es diuen toma-
rins), les estepes, les roques, els re-
vells, els ullastres, i somric tot sol
perquè penso que allò és el jardí
de les delícies.»

Albert Roig
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rinxar, anihilar, destruir, anul·lar... Dife-
rents maneres de dir tot el que s’estan

carregant amb voracitat implacable. Ens vo-
len acostumar a malviure corsecats per la cul-
pa d’haver gastat més del que teníem. Però:
què teníem? La nostra feina i un optimisme
que ara es veu del tot injustificat. Per això ens
demanen sacrificis. I escapcen, retallen, ani-
hilen, perquè ens fem a la idea que no tenim
res del que ens deien que havíem aconseguit.
És veritat: pequem d’ingenus o, simplement,

T de tan crèduls som idiotes, i per això ara ens
tracten d’idiotes i ens diuen que cal el sacrifi-
ci de tots (aquesta és bona!) per sortir del fo-
rat. Acceptem que sí, que cal retallar. Doncs
fem-ho amb lògica, vinga! Què es fa en una
família, quan s’han de reduir despeses? Es fa
una llista de tot el que es gasta i es mira què
no és necessari. Es treuen vacances, capricis,
tot el que no és vital... però no s’elimina l’ali-
mentació, ni s’ignoren els malalts, ni es mata
l’avi o es deixa els fills sense estudis... Això ho

sap tothom! Mireu, però, les despeses inútils
que els paguem als espanyols: senat, monar-
quia, cotxes oficials, diputacions/consells co-
marcals, comissions diverses, sous injustifi-
cats, l’exèrcit d’un estat arruïnat salvant l’Af-
ganistan, amb el seu armament... Quant pu-
ja, tot això? Doncs ja ens hem entès! Mentre
no eliminin les despeses innecessàries no te-
nen cap autoritat moral, ni ètica, ni econò-
mica per exigir-nos sacrificis. Fins quan ens
xulejaran els gàngsters d’aquí en nom d’allà?
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Escapçar, retallar, destrossar...

«Els nens no han de jugar amb armes la perillositat de les quals no entenguin.»
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822). Escriptor, jurista, pintor i cantant

Josep Antoni Duran i Lleida (president del grup parlamentari de CiU al Congrés): «Mariano Rajoy calla i fa la puta i la ramoneta amb el pacte
fiscal.»


