
Del 22 al 28 de juny del 2012 • PRESÈNCIA • 19

OPINIÓ

l paisatge de Folgueroles té un mag-
netisme que condiciona per sempre
més la vida de qui cada matí en obrir

els ulls se’l troba davant com un somni va-
porós. Ho sabia Jacint Verdaguer, que el va
cantar carregant titànicament a l’espatlla la
llengua del poble com Sísif carrega la seva
pedra, i ho sap Montse Caralt (Vic, 1986),
que també hi ha crescut i que hi viu.

Caralt és una jove amb una
empenta sensacional. Tant és ca-
paç de marcar gols inversem-
blants amb un dels millors equips
del món d’hoquei sobre patins fe-
mení com de fascinar parlant dels
visionaris de la seva comarca que
a la meitat del segle passat cana-
litzaven una inquietud artística
d’horitzó universal. Ara acaba de
publicar a l’editorial Comte d’Au-
re el seu primer llibre, el recull de
proses poemàtiques De l’ànima.

Després de llegir-les, podem
pensar que són sospirs en el ba-
lanceig constant del món, però
en realitat deuen ser més aviat la
percepció d’impressions indeter-
minades que l’autora ha anat cap-

E tant en l’acrobàcia incessant de la tarda, en
tornar del viatge lluent i bell de la infante-
sa, mentre constatava que el món es des-
perta abans que ella.

L’ocell perdut en la boira interior de Ca-
ralt alça el vol del lliure albir com si es par-
lés ànima endins sabent que la creació dó-
na vida. «Copsar meravelles en l’instant fa-
tídic deu ser concebre poesia», pensa, en

evocar la bellesa esvalotada del sense sen-
tit. Mentrestant, constata que l’art insufla
noves tendències de vida i de mort.

Hi ha sovint una grip d’ànima, de fons
en les paraules de Caralt: «Aspecte gèlid de
les matinals humides, vestides amb boira
baixa, desglaç harmònic desvetllant les pri-
meres essències vives del dia, encara in-
conscient. Tot és quiet, amb sense; buidor

silenciosa i estèril, vivència expec-
tant del passat. L’ànima vola,
transparent, tres pams sobre terra.
inherent a la vida, melangia pura,
enyor sincer del terrenal.»
Amb la sensibilitat a flor de pell,
Caralt respira amb paraules: «Les
primeres llums desdibuixen i om-
plen, acoloreixen i acaronen les
formes del món; calor, tendresa i
llustre indefinible... el cor comen-
ça a bategar, l’ésser humà es des-
perta.» Enduta per l’embriaguesa
emocional, viu amb els ulls molt
oberts i escriu com si avancés a les
palpentes: «La bipolaritat dels és-
sers és la constant vital, expressió
matemàtica de l’equivalència. En-
cara no hi ha proves de l’innat.»

Montse Caralt
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stic cansat de parlar dels que es diuen
polítics. Estic tip –i com jo, molta gent–

d’ocupar el meu temps parlant d’aquesta
genteta. No en vull parlar més: tant de bo po-
gués fer-los desaparèixer! Però, pensant-ho
bé, potser és això el que volen: que els igno-
rem per poder anar fent lleis, normes i mar-
tingales en contra nostra. No en parlo més?
Escridasso les barbaritats impunes que perpe-
tren contra els ciutadans? I després, què?
Després, res. Sembla evident que, faci el que

E faci, calli o brami, ells van a la seva, perquè
res del que fem o diem no els afecta el sou, ni
els privilegis, ni els càrrecs, ni les influèn-
cies... El més fotut d’això, però, és que el des-
prestigi, el menyspreu que s’han guanyat
aquests individus, el traslladen a la política i
a la democràcia. És un exercici que fan so-
vint: quan els ataquem a ells, diuen que es-
tem atacant la democràcia. I aquesta és una
maniobra bruta perquè tothom acabi creient
que «no hi ha política bona possible» i que

«la democràcia és una estafa». Afirmacions
dirigides a convèncer-nos que l’única forma
de societat possible és la dictadura, més o
menys dissimulada. Fa tota la impressió que
estan preparant un estat com la Xina, amb
un lífting democràtic epidèrmic perquè ca-
llem. Hem començat a acceptar que no hi ha
més remei que deixar-nos fotre i tenen l’espe-
rança que acabem demanant que ens esto-
maquin per salvar-nos. Veieu? Ja n’he tornat
a parlar, però ells segueixen tan amples...
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Tips de parlar dels polítics!

«Si la passió, si la bogeria, no passessin alguna vegada per les ànimes... què valdria la vida?»
Jacinto Benavente (1866-1954). Dramaturg, director, guionista i productor de cinema

Alícia Sánchez Camacho (presidenta del PP català) «Cada cop que el president de la Generalitat parla de la independència el que fa és
perjudicar les inversions a Catalunya. Seny, senyor Mas.»




