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TEMPS
D’AVUI
Andorra

DESCLOT

SENSACIÓ
D’INDEFENSIÓ

Sensació d’indefensió. Co-
mença a escampar-se. Hi ha

qui en té perquè hi ha
massa bandes perfecta-

ment organitzades en
aquest país i coneixedores
solvents dels forats que la

llei permet per poder actu-
ar amb impunitat total o
parcial. La delinqüència

se’n riu massa sovint, del
sistema i dels qui el paguen.
Hi ha qui en té, també, per-

què qui les hauria de limitar
tolera actituds incíviques

perpetrades en nom de va-
lors immaculadament cí-

vics. Hi ha qui en té també
perquè s’ha endeutat molt
per comprar un habitatge i
ara li anuncien que encara
haurà d’endeutar-se més,

fins a les celles i els néts,
perquè algú amb les sigles
sinistres de BCE ha decidit

apujar els interessos sense
justificar-ho ni avisar quan

ni per què deixarà de fer-
ho. N’hi ha, encara, que

també en tenen perquè ja
no saben per quin misera-
ble racó de la vorera de la
ciutat han de circular per-

què no els atropellin els
conductors de bicis o de

motos que interpreten la
via pública com un circuit o

un velòdrom. Però la sensa-
ció d’inseguretat del cronis-
ta avui és diferent. Hi ha un
govern, el d’Itàlia, que de-

fensa amb solvència els
seus interessos dits nacio-

nals i evita que una empre-
sa catalana pugui fusionar-
se amb una altra d’italiana
després d’haver-ho pactat

prèviament. I la Unió Euro-
pea no hi diu res. Hi ha un

altre govern, el d’Espanya,
que intenta evitar una opa
llançada per una empresa

alemanya a una d’espanyo-
la i no és que no se’n surt,

és que rep tota mena d’avi-
sos i sancions per part de
les mateixes institucions

que deixen que el govern
d’Itàlia actuï en contra de

les regles d’or de la UE. Afir-
men que Zapatero no té cap

pes a Europa perquè ni en
sap ni li interessa. Pagarem,

amb inseguretat, les inco-
moditats gallinàcies del

president.
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Elquenosédir
Jo he tingut professors de literatura extraordina-
ris. Un d’ells era el dramaturg José Sanchis Sinister-
ra. Va ser ell qui, com qui no diu res, em va explicar
que escriure és una malaltia.

“Per molt talent que arribi
a assolir un escriptor, en
origen l’impuls que el
mena a escriure és sempre
la incapacitat d’expressar-
se d’una altra manera més
natural, més com tot-
hom”, em va engaltar el
Sanchis Sinisterra.
Si no arriba a ser que ell
també escriu, podria haver
valgut la pena trencar-li la
cara. I per què han de ser
els escriptors, els taradets
de mena? Per què no els
pintors, els arquitectes o
els trompetistes?

“Perquè cap d’ells no s’ha
tancat al lavabo amb la pa-
raula, que no és un art con-

cret ni és una tècnica, que
no és un llenguatge més,
sinó EL llenguatge, els
maons de la parla de cada
dia, la fibra del pensa-
ment”... No badeu que ja no
és el Sanchis, que ja torno a
ser jo, servidora, després de
rumiar-hi molt. Les cometes
eren per inspirar respecte.

S’esdevé un gegant litera-
ri a costa de tancar-se les
portes del boca-orella? O
s’escriu en un intent deses-
perat de tombar l’estaca on
tenies tot el cor lligat, i mut
com un ànec?

Segons Josep Pla, no hi ha
res a fer. “L’home podria
ésser sincer si fos sempre

igual a si mateix: mentre
sigui en públic –parlo d’un
home normal– tan diferent
de com és en trobar-se amb
ell mateix, mentre no hi hagi
entre aquests dos éssers que
portem a dins una solució de
continuïtat, visible i perma-
nent, la sinceritat és impos-
sible”.

Miro enrere i em roda el
cap veient una Anna Grau
de quinze anys absoluta-
ment atònita, al mig del pati
de l’institut on tenia de mes-
tre el Sanchis Sinisterra. I
on va escriure un poema que
va guanyar un premi i va
provocar que un company
de classe vingués a dir-li:

“Tia, jo sempre havia pensat
que eres imbècil, però ara
que he vist aquest poema
teu... anem a fer un cafè?”.

Fa poc em va escriure la
Rosa Naval, del Masnou. La
Rosa s’havia llegit el meu Pel
darrere del dia 21 de setem-
bre, on parlava de l’Oriana
Fallaci i del seu amor tràgic
per l’Alekos Panagulis, heroi
contra la tirania dels coro-
nels grecs, assassinat el pri-
mer de maig de 1976.

Jo no he estat mai a Ate-
nes. La Rosa del Masnou, sí. I
el primer que hi va fer va ser
exactament el primer que jo
faria: portar flors a la tomba
de l’Alekos. En va fer unes
fotos que després de llegir
l’article ha compartit amb
mi. I que avui jo us ensenyo.

Juro que, si un dia em
donen un premi gros, el més
gros que hi hagi per a algú
que escriu, no em sentiré
tan plena d’orgull. Ni tan
consolada de tot el que no sé
dir, com ho diu tothom.

Escriu-me a
aratescolto
@ya.com,
si vols fer-me
arribar cap
suggeriment
per a l’article
de dijous
que ve
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