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OPINIÓ

mili Teixidor (Roda de Ter, 1933-Bar-
celona, 2012) compartia amb Mi-
quel Martí i Pol un pupitre trist en

una escola de pa negre. Tot i que van créi-
xer en mals temps per a la lírica, amb un
esforç extret de l’èpica van afilar la ploma i
van ajudar-nos a entendre’ns gràcies a les
seves paraules al vent. Tots dos
passaran a la història d’aquest
país per haver-se fet estimar per
un públic lector nombrós i divers,
de les escoles als geriàtrics. Recla-
mat pels llibreters i valorat pels
crítics, Teixidor ha estat un es-
criptor de llengua rica i imagina-
ció subtil.

Hi havia una mirada d’infant
en els ulls de Teixidor. «Existeix el
tòpic suat que els joguets i els mu-
seus de joguets són per a nens,
oblidant que un adult intel·ligent
és aquell que encara conserva al-
guna cosa del nen que va ser.
Aquells que ja no conserven res
de la infància no són adults. Són
morts», va deixar escrit al Museu
del Joguet de Catalunya.

Seductor, llest i rebel, Teixidor

E tenia ànima de pedagog. Per moltes tecles
que toqués, del periodisme al còmic i del
teatre al cinema, era sobretot un mestre. Sa-
bia que convenç més qui aporta un testimo-
ni més admirable i que fascina més qui més
passió transmet: «Primer llegeix tu i els al-
tres imitaran el plaer que expandeixis. Pre-

dica amb l’exemple.»
Li agradava recordar aquest proverbi afri-

cà: «A un nen l’educa la tribu.» Citant-lo,
trobava una imatge precisa per argumentar
la seva visió sobre la importància del que
ens ensenya l’entorn: «No eduquen ni la fa-
mília sola ni l’escola sola. Educa la societat,

que inclou la família i l’escola.»
Des de l’aula fins a la televisió, Tei-
xidor ens ha encomanat el gust de
llegir. Els temps moderns no ens
podran acabar de trinxar mentre
encara en combatem amb la lectu-
ra el que ens deshumanitza: «Llegir
és un acte tan privat que la lectura
sola ja ens vacuna contra els perills
de l’excés de facilitats que ens do-
nen les màquines. Ens fa més per-
sones en tots els aspectes. Podem
imaginar-nos un món en el qual
no parléssim, ni amb paraules ni
amb signes? El primer esglaó que
ens eleva per damunt dels animals
és el llenguatge. Potser la millor
manera de guanyar la batalla con-
tra la invasió de les màquines que
ens inunda i ens tempta cada dia és
la lectura.»

Emili Teixidor
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Emili Teixidor, en una imatge del febrer passat. / JOSEP LOSADA

nstagram és una aplicació per als mòbils
Iphone i Android que té la capacitat de

transformar qualsevol imatge en bonica,
fins i tot encisadora. Una mica de canvis de
filtres, jocs de colors, ambient, caires, tons,
i la realitat retratada i escampada per la
mateixa aplicació que fa de plataforma so-
cial esdevé un encant. Si poguéssim captar
la cara de la prima de risc passada pel sedàs
d’Instagram fins i tot ens semblaria atracti-
va. És curiós aquest mecanisme d’embellir

I les coses, per lletges, desagradables o defor-
mes que sapiguem que són. La novel·la Un
món feliç, d’Aldous Huxley, és una utopia
inversa per criticar el present. El seu títol
m’ha fet pensar en el món feliç d’Insta-
gram i en la pretensió d’aquesta platafor-
ma, que és just la contrària de l’obra
d’Huxley. També és veritat que si Insta-
gram servís per enlletgir, el seu èxit social
seria de difícil albirar.

L’Agència Catalana de Turisme ha convi-

dat onze instagramers de diferents països i
amb milers de seguidors perquè visitin Ca-
talunya i l’ensenyin al món. El mecanisme
conté una trampa particular: ensenyaran
unes estampes de Catalunya –que en té un
grapat de boniques per naturalesa– falseja-
des, carregades d’estètica Instagram que les
allunya de la realitat però que, paradoxal-
ment, agradaran. Potser és la mateixa tram-
pa, amb tots els seus efectes especials, que
ens desenfoca una certa realitat.
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Un món encantador

«Cada dia Déu ens dóna un moment en què és possible canviar tot el que ens fa infeliços. L’instant màgic
és el moment en què un sí o un no poden canviar tota la nostra existència.» Paulo Coelho (1947). Escriptor

Jorge Fernández Díaz (ministre de l’Interior) «Ara que hi ha crisi no és moment de parlar d’independència a Catalunya. Ara és moment
d’interdependències. L’hora de nosaltres sols ha passat a la Història.»




