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Espinàs

E
L PERIÓDICO ha pu -
blicat una carta a Entre 
Todos d’un tema que 
sempre m’ha interessat 
molt: els mapes. Per dir-

ho seriosament: la cartografia.  En 
el meu llibre de records d’infància, 
El nen de la plaça Ballot, ja explico 
que de petit m’entretenia moltes 
estones dibuixant mapes de països 
imaginaris.  

Eulàlia I. Rodríguez, de Torroe-
lla de Montgrí, parla en una carta 
de l’exposició La cartografia de la 
col·lecció Mascort. A les sales hi ha 
mapes fets a mà amb una sola tin-
ta i altres amb colors. Inés Padro-
sa, historiadora i comissària de 
l’exposició, ha dit que habitual-
ment eren les dones les que acaba-
ven d’acolorir els mapes. La comis-
sària també va explicar que era di-
fícil trobar dos exemplars iguals. 

Després de llegir aquest article 
m’ha quedat molt viva l’enyoran-

ça d’aquells viatges a peu que vaig 
fer en altres temps. Des del 1956 
caminant pels pobles del Pallars 
amb el meu sogre i amb Camilo 
José Cela. I després amb la meva 
editora i l’amic Sebastià Alquezar.  

 
MÉS DE 20  viatges a peu em 
penso que he fet. Els darrers per to-
ta la Península: el País Basc, Galícia, 
Castella, Extremadura, Andalusia... 
Com ho enyoro, tants camins i tan-
ta bona gent. Jo anava per camins 
que no tenien mapa, territoris d’in-
terès incert i a vegades la ruta que 
seguia no era pas l’adequada, la ru-
ta era un invent que podia acabar 
bé o acabar malament. Confesso 
que mai he estat un bon programa-
dor, ni d’un fet tan important com 
és la vida. No he tingut mai cap ma-
pa que m’indiqués quin era el bon 
camí. Segurament perquè no tinc 
res de programador que m’hagi dit: 
«Avança, per aquí acabaràs trobant 
el camí que et convé». 

Hi ha mapes per als navegants, 
però em temo que jo el vaig perdre 
fa molts anys. Avui ja tenim mapes 
fins i tot dels astres més llunyans. 
Però ha arribat el moment de dir-
ho: jo em sento desmapat. ¿I de què 
em serviria tenir un mapa, si ja no 
m’espera cap camí? Qualsevol lloc 
és vàlid per morir. H

Petit observatori

El camí que  
no demana 
un mapa

La perfecció

H
e vist dos espectacles del 
Cirque du Soleil. El primer 
em va fascinar, tot i que 
pensava que m’hi avorriria; 

el segon, tot i que intuïa l’avorri-
ment, efectivament em va avorrir 
fins a la somnolència. És aleshores 
quan vaig desenvolupar la meva par-
ticular teoria sobre els muntatges 
d’aquests atletes canadencs.  Són per-
fectes. I per això cansen. Com tot-
hom sap, la perfecció genera un avor-
riment colossal. Ja ho deia Paul 
 Valéry: «Un poema no s’acaba mai; 
s’abandona». El poeta, que certa-
ment busca la perfecció de la forma, 
s’adona, en un moment donat, que 
una recerca com aquesta és estèril. És 
molt millor deixar-ho estar, que és el 
que també pensava Honoré de Bal-
zac quan va escriure L’obra mestra des-

coneguda. El pintor Frenhofer, obse-
dit a retratar la perfecció, no asso-
leix sinó el cim del no-res.  

En els espectacles del Cirque du 
Soleil fins i tot els pallassos, oberts a 
la improvisació, són perfectes. No hi 
ha capgirell, equilibri o salt mortal 
que no estigui pautat. També serà ai-
xí amb el Messi10 que veurem a l’oc-
tubre. Serà la crònica anunciada 
d’un gran èxit. I d’un fracàs. Perquè 
resulta que Messi abomina de la 
perfecció. Si sempre fes heroïcitats 
estètiques, si sempre fos sublim, aca-
baria embafant. Quan les executa, 
brillen perquè esclaten en el cel de 
la imperfecció. I aquesta és una grà-
cia que el Cirque du Soleil no es pot 
permetre. Són espurnes de bellesa, 
sobtats focs d’artifici. I no pas la con-
tinuada i freda obra perfecta. H

Dues mirades
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Les ments

T
oni Soler va llançar el toc 
d’alerta: «Estic impacient 
per veure com s’ho fan tots 
els catalans que agafin el mi-

cro avui en els Goya per evitar el te-
ma judici». Amb la gala i el silenci 
dels artistes, les ments pensants de la 
causa es van posar en marxa. «El si-
lenci del món del cine sobre el judi-
ci polític és l’experiència de la por», 
va resumir Mònica Terribas. Covar-
dia, insolidaritat i misèria moral 
han sigut els qualificatius més uti-
litzats. ¿Segur? Tot i que a les ments 
els costi creure-ho, la causa no és om-
nipresent. És més, s’ha fet antipàti-
ca per a molts. Quan l’aparell propa-
gandístic va decidir que «això anava 
de democràcia», els somriures es 
van transformar en cara de pomes 
agres i les crítiques es van tornar 

atacs. Persecució implacable. La de-
mocràcia espanyola (imperfecta, 
però democràcia) es va convertir en 
una continuïtat del franquisme; 
els espanyols, en còmplices, i qual-
sevol desafecte del procés, en fatxa. 
Invectives per mantenir feblement 
units els trossos del procés. Hi ha 
embafament d’arguments recargo-
lats, de carnets de bons o mals cata-
lans, de tanta superioritat moral, de 
tants laments de privilegiats. 

És possible que a molts d’aquests 
artistes els dolguessin les imatges 
de l’1-O, que desaprovin aquesta 
presó preventiva desmesurada, 
que no vegin rebel·lió per enlloc, 
però van callar. Atacar-los i no re-
flexionar sobre el seu silenci delata 
el capficament de les ments i dona 
raons als que van callar. H

Anava per territoris  
d’interès incert i la ruta 
era un invent que podia 
acabar bé o malament

Silencis que parlen
No és el mateix callar que silenciar, que és el gran càstig que pretén la privació de llibertat
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Iceta

A
costumo a portar sem-
pre alguna idea, alguna 
sensació al cap de la lec-
tura que tinc entre 
mans i l’altre dia era 

l’entrevista amb Pablo d’Ors que li 
havia fet Maria Coll per a l’últim 
número de la revista Valors. El 
teòleg madrileny fa temps que rei-
vindica el paper del silenci i la me-
ditació, un silenci conscient, com 
una manera de ser al món, igual-
ment conscient. Diu D’Ors en 
aquesta entrevista: «Hem de re-
duir i, si és possible, apaivagar, 
l’afany intervencionista que gene-
ralment tots tenim i que impedeix 
que la realitat expressi el que és i 
no com ens agradaria que fos». 

Això no vol dir, evidentment, 
que no pugui o hagi de ser trans-
formada, sinó que primer convé 
mirar, escoltar. «Paraula i silenci 
són dues cares de la mateixa mo-
neda: el secret de la paraula és el 
silenci i el secret del silenci és la 
paraula», perquè tan interpreta-
bles són els silencis com les parau-
les. Afegeixo jo que en el silenci hi 
ha el primer estadi de la comunió, 
de la comunicació interpersonal. 
Diu també D’Ors: «Jo no puc dir 
que callo millor que tu. Per tant, si 
tenim en compte que, almenys 
d’entrada, l’ego no té cabuda en el 
silenci, aquest és un bon punt de 
partida». 

I així vaig arri-
bar al CCCB per a la 
projecció i poste-
rior debat d’El sopar, 
la pel·lícula de Pere 
Portabella del 1974 
que filma la conver-
sa entre cinc expre-
sos polítics del fran-
quisme sobre la se-
va experiència a la 
presó i l’impacte 
una vegada fora. El 
cine de Portabella 
interpel·la l’espec-
tador i les cir-
cumstàncies ac-
tuals ens fan especialment sensi-
bles a parlar de presos polítics. El 
que no podia imaginar és que 
m’impressionarien precisament 
més els silencis que les paraules. 
El silenci en la pel·lícula és dens, 
ple de significat, tot i que precisa-
ment es tracti de la filmació d’una 
conversa. 

 
NOMÉS els sorolls de la quoti-
dianitat d’un sopar ens tornen a la 
realitat per la seva familiaritat però 
els silencis expressen dolor, ràbia, 
desconcert, respecte. Especialment 
impressionant és el del final, des-
prés de la intervenció contundent 
de Lola Ferreira, l’única dona de la 
taula, sobre la discriminació afegi-
da que pateixen les dones. Portabe-
lla explica que va dir al seu opera-
dor que continués gravant, que no 
tallés fins que fossin els expresidia-
ris els que ho decidissin amb un 
gest. Tallar aquest silenci hauria si-
gut com tallar una frase a mig pro-
nunciar. El silenci del moderador 

per facilitar que els participants del 
col·loqui es formulessin preguntes 
entre ells també va formar part del 
debat. Com el silenci a la taula 
abans de respondre una pregunta 
del públic que no acabes de saber 
en quin sentit es planteja. 

Pocs mesos després va rodar 
una conversa amb Oriol Arau, l’ad-
vocat de Puig Antich, i els silencis, 
cosa que no es diu, torna a ser el 
més impactant. Arau llegeix la 
fitxa del cas amb precisió cro-
nològica. Explicava Portabella que 
havia volgut mostrar-ho així ex-
pressament, sense recórrer a una 
apel·lació expressa de les emo-
cions per deixar espai perquè la 
posessin els espectadors. 

Aquesta escena va ser afegida 
posteriorment a la pel·lícula. Com 
també la tornada del cineasta a la 
masia de Castellar del Vallès on es 
va fer el rodatge. Altre cop els si-
lencis. Els dels membres de 
l’equip, per exemple. Portabella 
diu que ni ell mateix sap detalls de 

com van arribar 
cada un dels con-
vidats, que la ig-
norància era 
l’únic que els po-
dia salvar si algun 
d’ells queia en 
mans de la policia. 
«Nosaltres hem de 
crear silencis que 
s’han d’omplir». 
Quina metàfora 
més bonica contra 
la pornografia 
sentimental bara-
ta. És una idea que 
ja li havia llegit en 

l’entrevista que li va fer Josep M. 
Muñoz per a L’Avenç el 2008: «L’es-
pectador se situa i ocupa l’espai 
entre els plecs que li ofereix el re-
lat per donar sortida a una allau 
de sentiments i emocions contra-
dictòries, des del marc de la seva 
pròpia experiència i exigències». 

De fet, no va ser fins gaires 
anys després que Portabella va re-
velar que el rodatge es va produir 
el mateix dia de l’execució de 
Puig Antich, el 2 de març. ¡Quin 
silenci! El silenci de la sala a 
l’acabar la projecció és potser 
també la seva última addenda, 
igual que la música no escrita en-
tre les notes o la màgia, sovint 
poc respectada, dels cinc segons 
abans que el director abaixi els 
braços i comencin els aplaudi-
ments, les paraules. Els silencis 
formen part de les converses, 
dels problemes i de les solucions. 
El silenci no és absència de pa-
raules i encara menys de missat-
ge. I no és el mateix callar que si-

Emocions sense paraules
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