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OPINIÓ

islawa Szymborska (Bnin,
1923-Cracòvia, 2012) s’ha fos
en la neu deixant-nos per sem-

pre la companyia de les seves paraules. La
seva obra, d’efectes balsàmics, ens ajuda a
enlairar-nos amb molta serenitat i bon hu-
mor cap una vida més plena: «La poesia és
l’acte d’elevar-se damunt l’òbvia
existència d’un mateix buscant
en la consciència el que és menys
obvi.»

Sensible i autàrquica, Szym-
borska va dedicar la vida a llegir i
a escriure. Creia fermament en la
funció de la poesia per comunicar
sentiments i conviccions: «No-
més constato que la realitat és
més forta que els somnis. Els som-
nis són elusius i s’esvaeixen. La
realitat, en canvi, hi és sempre.
Un somni és l’enriquiment de la
vida, però una vida autèntica és
realitat. Una vida no és una aven-
tura especialment feliç, però sí és
una aventura fascinant. Vull
transmetre aquest missatge amb
els meus poemes, tot i que quan
escric sempre em mortifico més

W que no pas m’ho passo bé.»
Era una dona d’una gran vitalitat, a pro-

va de la seva mateixa biografia, marcada
per episodis d’una gran duresa: «Tinc mol-
tíssims defectes, però també una virtut: la
curiositat per tot. Aquest és el meu motor.
No és veritat que no hi hagi res de nou sota

el sol. La vida és tan rica... Tot és ple de va-
rietat.»

Falta d’atenció. Aquest és el problema.
Aquesta és la raó per la qual no ens sentim
millor. Aquestes són les paraules amb què
Szymborska va titular aquest text: «Ahir
em vaig portar malament en el cosmos.

Vaig viure tot el dia sense pregun-
tar per res, sense sorprendre’m de
res.»
Columna va publicar Vista amb
gra de sorra amb la poesia de Szym-
borska fins al 1996, l’any en què
l’autora va guanyar el premi Nobel
de Literatura. Alfabia ha editat Lec-
turas no obligatorias, un recull de
reflexions sorprenents i estimu-
lants de Szymborska a propòsit de
la lectura de llibres de tota mena,
des d’una guia d’òpera fins a un
tractat sobre la relaxació.
Llegir Szymborska és respirar pas-
sió: «Sóc una persona antiquada
que pensa que llegir llibres és el
plaer més bonic que ha creat la
humanitat. Som lliures amb un lli-
bre. Almenys tan lliures com si-
guem capaços de ser-ne.»
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o sembla una extravagància preguntar-
se si, en cas de no haver estat premiat

amb el títol de duc de Palma de Mallorca
amb motiu de les seves noces, el senyor Iñaki
Urdangarin hauria dedicat tanta d’atenció als
pressupostos de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. També va ser igualment con-
siderat amb els pressupostos regionals del
País Valencià, però aquesta diversificació de
fonts, més que de riscos, no ha d’estranyar
ningú –amb el PP al poder, els pobles balear i

N valencià se senten especialment agermanats
per decisió dels governants.

La tesi que va ser la seva noble relació amb
Palma la causa que l’exemplar esportista del
Barça acabés dedicant atenció preferent als
pressupostos illencs, pren cada dia més cos.
Així, hauríem arribat a un punt en què la
vinculació orgànica a un topònim illenc
d’una certa envergadura altera els comporta-
ments de les persones que el tenen alterable.
I les atreu irremeiablement de cap a la consi-

deració dels pressupostos públics com a mitjà
i fi dels seus afanys. Es tractaria, per tant,
d’un fat, d’un destí indefugible que priva les
persones del seu lliure albir. Si els jutges no
ho entenen així, demostraran que no estan a
l’altura del moment ni de l’assumpte histò-
ric. La justícia no pot ser l’aplicació mecànica
d’uns codis privats de qualsevol alè de liris-
me. Això, suposant que en l’atenció prefe-
rent que dedicà el duc al nostre erari hi ha-
gués res no conforme a llei.
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«Enganyar els homes d’un en un és bastant més difícil que enganyar-ne de mil en mil. Per això l’orador té
menys mèrit que l’advocat o el curandero.» Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931). Pintor i escriptor

Xavier Sala i Martín (economista) «Espanya és com uns trilers: et donen coses, després aixeques el gobelet i surt el 8%. Hi ha dues
constants al món: la velocitat de la llum i el dèficit fiscal català. Facis la reforma que facis, sempre surt el 8%. L’autonomia és una farsa.»




