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OPINIÓ

iu Blai Bonet que la vida senzilla
no és cap virtut evangèlica, sinó
una meravellosa tècnica existen-

cial que es practica com una tàctica de la
intel·ligència. Ho sap tothom i és profecia:
dur una vida senzilla ajuda molt a fer salut.
«L’enorme meravella és ser viu i ser fidel a
la memòria que ens condueix a anar, al
mateix temps, sempre cap endavant i cap a
amunt», conclou el poeta de Santanyí.

Deuen haver dut una vida sen-
zilla les persones que han superat
els 100 anys amb l’enorme mera-
vella de sentir-se encara ben acti-
ves, segurament confirmant
aquestes paraules d’André Sieg-
fried: «L’esperit es manté jove
mentre es conserva la curiositat.»

Kyozan Joshu Sasaki, Roshi per
als amics, complirà 105 anys
d’aquí a tres mesos i continua di-
rigint el centre budista on el seu
deixeble Leonard Cohen ha après
a estimar el zen. Manoel de Oli-
veira acaba de complir 104 anys i
continua dirigint cinema amb
una sorprenent vitalitat. Són dos
exemples dels capricis de la natu-

D ra, que dóna a algunes persones el temps
de vida que treu a d’altres.

Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1907-
Rio de Janeiro, 2012) ha mort deu dies
abans d’arribar als 105 anys. Immers de ple
en la seva més gran passió, ha treballat fins
a l’últim moment en nous projectes al seu
despatx d’arquitecte. «Vivim en un univers
fantàstic que ens humilia. És impossible
que en gaudim. Però estem sorpresos pel

poder de la ment humana. Al capdavall, el
que neix acaba morint. Això és tot», ha
deixat escrit.

Sembla que l’arquitectura de Niemeyer
hagi nascut del somni de les formes corbes
que fascinaven el seu creador. «No m’atrau
l’angle recte ni la línia inflexible creada per
l’home. El que m’atrau més és la corba lliu-
re i sensual, la corba que trobo a les munta-
nyes del meu país, al curs sinuós dels seus

rius, a les ones del mar, al cos
de la dona preferida. De corbes
ha estat fet tot l’univers, l’uni-
vers corb d’Einstein», confessa
Niemeyer a les seves memòries.
Brasília, la capital que porta la
marca de Niemeyer en els seus
edificis més impactants, serà
per sempre més una de les ico-
nes futuristes més sorprenents
que ha llegat el segle XX a la
posteritat. No és estrany que el
primer ésser humà que va viat-
jar a l’espai exterior, el cosmo-
nauta Iuri Gagarin, en visitar
Brasília comparés l’experiència
amb la d’aterrar en un planeta
diferent.
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Oscar Niemeyer, en una imatge del 2007. / EFE

a poc he acabat de llegir Vides seques,
del brasiler Graciliano Ramos (1892-

1952). Publicat per Adesiara fa un parell
d’anys, el llibre –una delícia de traducció,
com és costum a la casa– relata la història
del mulato Fabiano i la seva família. Viuen
en la misèria i la sequera els porta al llindar
de la mort. Són víctimes tant dels abusos
dels poderosos com de l’educació a la qual
no han pogut accedir: els manquen parau-
les amb què reaccionar davant les adversi-

F tats, ordenar els sentiments i motius con-
tradictoris, el rumb que han de prendre...
Relats per aprendre a revoltar-se. La situa-
ció pot semblar remota, perduda en algun
ermot rural del nord-est del Brasil. Però la
cruesa de la nafra que ensenya Ramos m’ha
fet pensar en tota la gent atrapada per
aquesta crisi. Hi ha una distància abismal
de postmodernitat urbana, però la pols per
mastegar sembla la mateixa. Fins i tot la
gossa espellifada viu atrapada. L’obra m’ha

fet pensar també en ancestres rurals de tall
més o menys primitiu, que, com Fabiano,
desconeixien les paraules per posar nom a
tot allò que els encenia. Ara segueixen
mancant paraules i un ordre entre elles,
una coherència en el revolutum informatiu
i amb comptagotes. La intoxicació és la no-
va pols del camí. No fa gaire, una parella
d’amics meus ha marxat cap al Brasil a bus-
car-se la vida. Es fa difícil de dir amb exac-
titud, però quasi sembla una ironia resseca.
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«De la mateixa manera que no seria un esclau, tampoc seria un amo. Això expressa la meva idea de la
democràcia.» Abraham Lincoln (1808-1865). President dels Estats Units

Ely del Valle (presentadora de Telemadrid) «Els catalans no són amos de Catalunya. Els amos de Catalunya som tots els espanyols, si és que
hi ha un amo. A mi això que els catalans decideixin sobre un tros d’Espanya, torno a dir-ho, em sembla realment sorprenent.»




