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IGNOT

H i ha fotografies que concen-
tren tota una vida, però n’hi
ha d’altres que revelen tot un
món. Les primeres busquen

el passat individual en un gest de lesmans,
en l’expressió del rostre o en l’eloqüència
de la mirada. Les altres sotgen els espais
per trobar-hi traces significatives, vestigis
d’històries o fragments de vida. Brassaï no
va descansar fins a trobar la nit a sobre de
la pell dels noctàmbuls i en el combat dels
cossos que despertaven al desig quanmar-
xava el sol. Avedon, que buscava el desert
per trobar l’essència destil·lada de l’oest
americà, va acabar descobrint-lo en els ros-
tres indolents que li sortien al pas als mar-
ges de la carretera. Atget, que buscava la
ciutat moderna pels carrers d’un París en
ruïnes, va endevinar allò que definiria la
vida urbana durant més d’un segle en les
mercaderies exposades als aparadors. No
és fàcil concentrar una vida o revelar un
món en una imatge.

Quan això passa, el descobriment fa
l’efecte fulminant d’un llamp: el seu impac-
te és fulgurant i, de vegades, no pot aban-
donar-nos. És el que passa en algunes de
les fotografies fetes per Anja Niedring-
haus a l’Afganistan. Un món tan allunyat
de les nostres coordinades habituals que
ens és, molt sovint, opac i hermètic. Què
en sabem, d’aquelles vides i d’aquell món,
fora de l’estigma que el món global en
guerra n’ha projectat com una amenaça a
l’equilibri del planeta? Niedringhaus ens
va descobrir el batec de la seva cultura
mil·lenària en els jocs d’infants o en la cal-
ma nostàlgica de la vida nòmada. Va fer
una sèrie fabulosa a la província de Nar-
garhar, als afores de Budyali, el març del

2013. S’hi veien unsmestres vells, asseguts
a terra, com si fes cent anys que hi eren,
entre les parets sense sostre d’una escola
en runes. En una altra fotografia, se’ls
veia, compungits i desolats, al costat d’una
pissarra de paret ja inservible. En una al-
tra, s’hi veien les pedres a terra, papers
amb cal·ligrafia tremolosa d’exercicis es-
forçats. Però no hi havia cap nen. L’escola
havia estat bombardejada
amb drons. “Van destruir la
nostra escola, la nostra biblio-
teca, els nostres llibres. Qui-
na vergonya!”, deia Malik
GulNawad, un dels vells. Des
d’aleshores, alguns nens i ne-
nes de la zona rebien classes
en tendes de campanya, a la
intempèrie, mentre espera-
ven el proper atac. Nie-
dringhaus va ser assassinada
a trets per un policia afganès
l’any següent, encara no fa
tres mesos.
He tornat a pensar en

aquestes fotografies de l’esco-
la bombardejada arran de la
presentació al Teatre Lliure
d’una obra meravellosa, La
ronde de nuit, muntada per
una companyia d’actors i ac-
trius afganesos d’un talent
prodigiós. Són gairebé dues
hores d’una intensitat, un co-
ratge i una emoció que molt
rarament es pot veure a so-
bre d’un escenari. L’argu-
ment és fàcil de resumir: un
immigrant afganès a París fa
de vigilant d’un teatre. La se-
va primera nit, amb una tem-
pesta de neu gèlida i amena-
çadora a fora, rep la visita d’una colla d’af-
ganesos amb el pànic als ulls. Mentre
dormen, es desvetllen els seus somnis i
desitjos, malsons i pors, records esfereï-
dors i també tendres, esperances i nostàl-
gies. Quan, cap al final, aquests joves mar-
xen, sembla que hem passat amb ells tota
una vida.

Són gent, com va dir d’ells la gran Hélè-
ne Cixous, que aquests dies conferenciava
a Barcelona, que “a la seva curta edat ja
han anat diverses vegades fins a la mort,
han perdut una vida, n’han començat una
altra”. I, per això, la sevamemòria és “den-
sa, poblada, viva”. Però és, sens dubte, la
dificultat la que els ha fet abocar-se a la
vida, amb unes forces i un entusiasme que

només pot sorgir de l’extrema vulnerabili-
tat. L’obra és feta a partir de les seves expe-
riències i històries, sorgides de l’experièn-
cia de l’exili i de la fragilitat de la immigra-
ció en un país, una cultura i una llengua
que no és la seva. Experiències i històries
que ressonen, deia Cixous, com una tragè-
dia de Racine. Amb uns anys més de dife-

rència, podrien ser, perfectament, aquells
nens de l’escola bombardejada. Ara, com
escrivia Mahmood Sharifi, el teatre és el
seu refugi i l’escenari, la seva terra santa.
La cultura els ha salvat i els ha proporcio-
nat unes armesmés poderoses que les dels
drons: armes de revolta per construir un
món realment nou.
Aquí, que tan parlem de la crisi de les

humanitats, del seu abando-
nament planificat a les esco-
les, instituts i universitats, i
del menyspreu amb què una
societat mercantilista i estú-
pida com la nostra les con-
verteix en ornaments margi-
nals i inútils, el missatge
d’aquesta tropa afgana em
sembla una revelació. Per-
què han entès, com ho han
fet els centres dedicats a les
humanitats en les millors
universitats delmón, comen-
çant per Harvard i Stanford,
que les humanitats són un
tresor del qual la cultura i la
societat no en pot prescin-
dir, perquè constitueixen la
forma més destil·lada i in-
substituïble amb què qual-
sevol comunitat ha donat
forma a la seva experiència
del passat. La llengua, la lite-
ratura, la música i les arts,
amb totes les disciplines que
van germinar en contacte
amb elles i nodrint-se també
de la vida, des de la història
fins a la filosofia, són vitals.
L’aspiració col·lectiva, que
vull pensar que és a la nos-
tra, a la llibertat i la justícia

social no és un anhel polític que pugui
bastir-se a sobre del no-res. Les huma-
nitats ens confronten amb el més digne
del nostre passat i, també, amb els perills
i les amenaces, encara presents, de la
nostra indignitat. Aquesta és la seva lliçó,
de la qual no podem prescindir-ne sense
destruir-nos.c

Haarribat l’estiu

La lliçóafganesa

H a arribat l’estiu i les màquines
dels pagesos comencen a da-
llar el cereal. “Amb nova falç
comencem a segar, el blat ma-

dur i amb ell les males herbes”, deia Es-
priu. Tothom comença a necessitar una
pausa, sobretot perquè en aquests anys
abunden les males herbes, prou més que el
gra. Les tensions de la política, el malestar
del present econòmic i les dificultats de la
vida de cada dia demanen un recés, permo-
dest que sigui. Una mica de coca, un parell
de coets i, sobretot, bona companyia. A l’es-
tiu tota cuca viu.
Aviat, tots els camps quedaran com el

cap d’un nen ros que sortís de la barberia
amb els cabells ben curts, tallats en punxa.
Els camps de rostoll, si són extensos, creen
paisatges molt particulars: oceans d’or
abandonat. Són una representaciómolt bri-
llant de la dura bellesa de l’estiumediterra-
ni. La imatge més genuïna de la mare Grè-
cia és un camp de rostolls que culmina amb
la visió d’un puig escalonat en feixes de pe-
dra seca on creixen oliveres i vinyes, un pa-
rell de figueres prop d’un pou i, envoltades
de xiprers, les columnes trencades dels
déus perduts. En ple estiu, als camps de ros-
tolls, s’hi respira la sequedat calenta de la
palla, que és una olormolt densa. Entapissa
les fosses nasals amb roba de vellut.

Ha arribat l’estiu. Falta poc per la revet-

lla, però, al meu carrer ja fa uns quants dies
que algú fa explotar petards a totes hores.
Els de les nits que la selecció espanyola va
perdre amb Holanda i Xile no compten.
Aquests són els petards de l’antipatia, que
fa tants anys que esclaten per expressar la
felicitat que suscita la desventura del veí.
Són petards mesquins, d’anada i tornada,
que no anuncien l’alegria pròpia. Estan pen-
sats per celebrar les ferides que ha rebut
l’altre i demostren que, en la qüestió de les
identitats, André Gide tenia raó quan deia
que l’odi sempre és més viu que l’amor.
És molt tard i ja no corre cap cotxe. Sur-

to al balcó. Pel carrer, passen tres nois amb
bermudes fent explotar petards. Penso en
els estius de la meva infància i em deixo
conquerir per una alegria difícil d’explicar.
El juny és un mes sensacional. La llum s’ha
allargatmolt, les vacances s’acosten, els ves-
pres urbans s’emplenen de gent que passe-
ja i les dones es treuenmolta roba i regalen,
sense recança, amples territoris del seu cos
a la mirada contemplativa.
L’airet dels vespres de juny s’assembla a

l’alè d’una mare afectuosa que fa pessigo-
lles al seu nen. Molts dels nostres millors
records estan lligats a la nit de sant Joan.
No solament perquè aquesta nit, des de la
infància fins a l’adolescència, en la memò-
ria de tantes generacions, és un moment
prodigiós: apilonar fustes per a la foguera,

saltar sobre les flames, el ninot que crema,
les bromes ambpólvora, la cocamulticolor,
els coets, el primer cava, les primeres
noies, les cançons de moda, potser uns
primers petons. No solament per això, si-
nó, sobretot, perquè, en la memòria de tots
els estudiants, Sant Joan és a l’altra banda.
A l’altra banda de la frontera dels exàmens.
D’ençà que existeixen els exàmens, els estu-
diants, a finals demaig i a principis de juny,
repeteixen un eslògan: “Per Sant Joan ja
haurà passat tot”. Durant lesmaratons d’es-

tudi, destrossats pel cansament, entremun-
tanyes d’apunts i de llibres, desesperats
d’anar prenent consciència de tot el que no
saben, somien la revetlla. I, efectiva-
ment: quan la nit de Sant Joan arriba,
s’obre de bat a bat la gran porta de les va-
cances. L’estiu, si les notes hi ajuden,
s’obre com un paisatge de llegenda. És la
terra promesa.
La meva època d’estudiant queda molt

lluny, però, tal com passa amb les bones
experiències, com més lluny queda, més
present es fa. A les revetlles d’aram’agrada
observar com s’ho passen els nens i els jo-
ves que tinc a la vora. Els nens d’ara són
més porucs que els d’abans, miren el foc
abraçats als camals dels pares. En canvi els
púbers, tan plens de despreocupada vitali-
tat, són més autosuficients que mai. El mi-
rall d’aquests joves em retorna escenes del
passat. A mesura que vaig fent anys, se’m
fa més evident que la vida és, fonamental-
ment, la comprovació d’una pèrdua: vivim
per constatar el que hem viscut. La feli-
citat de l’estudiant que ha superat la barre-
ra dels exàmens i es capbussa a la mera-
vellosa piscina de l’estiu és una felicitat
sense distància, tan intensa i pura que no
es pot acabar d’assaborir. És una felicitat
semblant als menjars que, apressats per la
gana, ens empassem sortint del foc, massa
calents: no en podem captar bé el sabor
perquè ens cremen la llengua. La felicitat
de la joventut s’acaba de completar molts
anys més tard, quan l’evoquem des l’edat
adulta.
Vull dir, amb tot això, que les cireres

que aramenjo,mirant al balcó la llunamin-
vant d’aquest juny, em semblen dessabori-
des. Necessitava, per endolcir-les, el gust
de les que vaig abandonar al cirerer de la
meva joventut.c

La cultura els ha salvat
i els ha proporcionat
unes armes més poderoses
que les dels drons

Durant les maratons d’estudi,
destrossats pel cansament,
prenent consciència del que
ignoren, somien la revetlla
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