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OPINIÓ

oan Salvat-Papasseit va escriure que per
tornar a néixer necessitem morir. Més
enllà de les creences que cadascú pugui

tenir sobre si hi ha vida després de la mort,
el fet és que mentre vivim sentim de vega-
des el desig de tornar a néixer sense haver
de morir, de començar de nou a partir
d’un punt d’inflexió que ens redimei-
xi.

Sovint aquest desig se’ns manifesta
justament quan notem la mort a
prop, tant si és perquè la veiem immi-
nent, per l’efecte d’una malaltia incu-
rable, com si és perquè percebem que
l’acabem d’esquivar, si tot just fa un
moment hem sobreviscut miraculosa-
ment a un accident de trànsit.

Qui mor a causa d’una malaltia
molt dolorosa no acostuma a tenir la
possibilitat de tornar a néixer en vida
per transitar l’últim tram del seu viat-
ge des d’una actitud renovada. David
H. Rosenthal (Nova York, 1945-Nova
York, 1992) va deixar un testimoni
impressionant del càncer que el va
dur a la mort. Es pot llegir a El viatge,
el llibre de poemes que va publicar
Columna el 1992 en una traducció de

J l’autor i de Francesc Parcerisas de l’original
en llengua anglesa.

«El càncer aixeca una muralla entre tu i
els vivents», hi afirma Rosenthal. El dolor
que provoca la malaltia genera impotència:
«¿Per què haig de fer el cor tan fort només

per encendre el llum?» El malalt voldria
imaginar-se un futur amb alè: «Com si la

vida fos un dret tan natural com respirar.»
Però el venç la constatació que el dipòsit de
sorra del rellotge es va buidant i que ja no
hi ha comprensió possible davant el mal-
fat: «Els vius s’entenen. Els moribunds te-
nen tan poc temps!» Dia a dia, la vida es va
tornant mort en vida: «Els vivents, una ra-
ça a part. La vida, un altre planeta.» Massa
aviat. La mort arriba massa aviat: «I sempre
hi ha el terror que em turmenta de deixar
’la feina de tota una vida’ mig feta.»

Assagista i catalanòfil, Rosenthal va tra-
duir Tirant lo Blanc, La plaça del Diamant,
Solitud i altres clàssics catalans a l’anglès, i
va estudiar la Barcelona de les utopies del
1914 al 1936 a Banderes al vent! També va
publicar textos sobre jazz, la música de
fons de la seva poesia i que a la primera
meitat de la dècada del 1990 va inspirar el
magnífic espectacle de Quim Lecina i
Brownie Jazz Quintet sobre El viatge.

Evocant records íntims del trajecte final
cap a l’inevitable, Rosenthal constata a El
viatge una evidència sobre el seu passat de
la qual fins llavors no havia estat cons-
cient: «I érem feliços i no ho sabíem.»
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ot va molt malament, d’acord. I com
que les notícies d’avui fan bones les des-

gràcies d’ahir, hem d’acceptar sacrificis, pati-
ments i renúncies: no teníem res, tot era
prestat. Si vostè paga els impostos i troba
abusiu que amb els seus diners l’Estat pagui
luxes innecessaris, sous delirants per a feines
inexistents o mal fetes, calli. Si no voldria
que el que li resten del que es guanya serveixi
per mantenir ganduls, inútils, paràsits inope-
rants i macarres mudats amb tracte d’excel-

T lentíssim, vostè no entén res, és mal ciutadà i
delinqüent sospitós. Si, a més, és català, ja
pot donar-se per sentenciat. La cosa va així.
Fins ara ens havien enredat en nom de difu-
ses ideologies (que ve la dreta!) i la gent no
vol ideologies. A Espanya, però, sí que en te-
nen una, d’ideologia: Espanya! Però a Catalu-
nya no hi ha ideologies, aquí hi ha por: el
deute, els consellers i Espanya ens amenacen
sense treva: ai, la que us caurà! Allí no hi ha
por: hi ha eleccions i saben segur que les gua-

nyaran, guanyi qui guanyi. I guanyi qui gua-
nyi, aquí les perdrem. Bé, tots menys el se-
nyor Duran Lleida. Si fins el Papa, hi va, per
beneir la cosa! Quan sembla que traiem el
cap, els nostres dirigents l’arronsen dient que
hi ha altres problemes més urgents. Potser el
problema són ells i ellos, i ja n’hi ha prou de
votar amb inconscient alegria gent que fa de
l’estat del nostre malestar el seu benestar. Ja
va sent hora que, indignats del tot, vegin que
ens neguem a seguir-los el joc.
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«La simpatia és molt freqüentment un prejudici sentimental basat en la idea que la cara és el mirall de
l’ànima. Per desgràcia, la cara és gairebé sempre una careta.» Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Metge espanyol.

Anna Simó (portaveu d’ERC al Parlament de Catalunya). «A nosaltres no ens importa l’avançament electoral, anirem a Madrid a plantar
cara.»


