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Des de fa anys hi ha un niu
d’orenetes en un raconet
de la meva casa a Cada-
qués. Està en una canto-

nada alta, sota la teulada, a recer de la
tramuntana, i puntualment, any rere
any, les orenetes hi tornen i s’hi estan
durant tota l’estació. A les tardes
volen més baix i acostumen a fer-ho
en grup, com si fos un delicat ball de
panxetes blanques. Els pollets ten-
deixen a amagar-se, però de tant en
tant s’endevinen uns caparrons mi-
núsculs que observen el paisatge.
Aquesta primavera, varen construir
un altre niu, tan enganxat al primer
que sembla una casa adossada, i ara
ens acompanya la música d’una peti-
ta orquestra de piuladissa.
Confesso que observar aquests dos

nius sempre em produeix una espur-
na de felicitat, tal vegada perquè tot
es tan vulnerable, les branquetes del
niu, l’aparent feblesa del cove fet amb
fang, lesmateixes orenetes, delicades
com si fossin flocs de neu... I en con-
templar-ho, percebo la bellesa de la
fragilitat, l’extraordinària grandesa
de les cosesmenudes, immenses en la
seva petita perfecció. Diu la dita que
una casa d’orenetes es casa d’amore-
tes, i el refranyer es ple d’altres dites

que saluden amb simpatia aquest
ocell gregari capaç de recórrer llar-
gues distàncies cercant el bon temps.
Recordo haver llegit, fa molts anys,
un preciós conte de fades d’Oscar
Wilde titulat El príncep feliç, on l’es-
tàtua d’un príncep ple de riqueses
parlava amb una oreneta que no ha-
via emigrat a l’Àfrica perquè s’havia
enamorat d’un jonc. El príncep se
sentia trist perquè la seva estàtua es-
tava plena de riqueses, però veia el
món ple d’injustícies, i li va demanar
a l’oreneta que li anés arrencant les
joies i les donés a la gent més pobre.
Després, vindria el fred, l’estàtua sen-
se joies, l’oreneta a l’hivern, la gent
que ja no admirava l’estàtua... Tot el
conte era delicat i bonic, amb un final
deliciós, i en recordar-lo, imagino
que el poeta devia considerar que
l’oreneta congriava aquesta condició
dual de fragilitat i perseverança.
L’extraordinària fortalesa dels febles.
M’encanta la vida menuda i sem-

pre que observo aquests petits mira-
cles que ens acompanyen pel camí,
sense gairebé soroll, imperceptibles a
l’ull que no sap mirar, sento una
profunda tristesa per la nostra depre-
dadora inconsciència. Som una es-
pècie superba i egocèntrica, incapaç
de meravellar-se per aquestes de-
licades obres d’art que bateguen al
nostre costat, sense altra fita que ho-
norar la vida. I tanmateix, quanta
perfecció en la seva petitesa, quanta
subtilesa! Per això, cada vegada que
obro la porta del carrer, alço la mira-
da cap al racó dels nius, i quan passa
alguna cosa, una oreneta que entra
amb menjar, el caparró d’un pollet
que sobresurt..., em sento com una
nena petita que acaba de rebre un re-
gal i, durant una estona, refaig la con-
fiança en l’esperança d’aquest plane-
ta maltractat.
Diu la dita: l’oreneta porta sort, i

qui les empaita és bord. Amén.c

Orenetes

Tot és vulnerable, les
branquetes del niu, el cove,
lesmateixes orenetes,
delicades com flocs de neu

Maltractar tot llegint

Amb el bon temps, Estocolm es
desperta amb una cosa mai vista
als seus carrers: un considerable
nombre de sensesostres. Els

suecs, en general, tan sols tenien notícia de
tanta gent dormint al ras quan veien pel·lí-
cules americanes o si viatjaven a països on
l’Estat de benestar sonava com una utopia
llunyana. “Tenimunacosabenclara–sinte-
titza l’Erika, empleada de Correus–: pa-
guemmolts impostos però no ens deixaran
mai tirats”. El problema creix, ara, pels es-
trangersqueentrenalpaís senserecursosni
llar i que no es poden beneficiar delsmatei-
xos ajuts que els nacionals. El paradís nòr-
dic, com ens mostren els novel·listes –des
del matrimoni Söwall-Wahlöö fins a Stieg
Larsson passant per Henning Mankell– té
esquerdes. Vegin, si no, els recents escàn-
dols de l’Acadèmia Sueca: el francès Jean-

Claude Arnault, contractista irregular de la
institució imarit d’una–jadimitida– acadè-
mica,ha ingressata lapresópercompliruna
condemnadedosanysperviolació.
Desconec quins llibres llegirà el sofisticat

Arnault a la seva cel·la. Crec recordar que li
agradava el nouveau roman i J.M.G. LeClé-
zio–esvantavad’haveraconseguitquelido-
nessinelNobel, fent-limansplaininga lapa-
renta–peròpotserenalgunmomentagafarà
unanovel·lanegrad’aquestesqueabundena
les biblioteques carceràries. I llavors, lluny
de rehabilitar-se, la cosa pot anar a pitjor,
segons els promotors del nou premi literari
Staunch, que distingirà cada any un thriller
que no inclogui maltractaments a dones ja
que, opinen, les descripcions ficcionals dels
atacssexuals,“farcidesd’estereotips”,tenen
una influència negativa en els jurats, “re-
ticentsacondemnarperviolacióhomesque

no encaixen amb l’estereotip internalitzat a
través de la cultura popular”. Els clixés de
“perseguidors nocturns, assaltants de car-
rer, assassins en sèrie o misteriosos desco-
neguts no s’ajusten a una realitat que indica
queel90%delsvioladors sónconegutsde la
víctima”,diuen.Així,premiaranunaobraon
“capdonanohagiestatabatuda,perseguida,
explotada sexualment, violada o assassina-
da”, a fi d’“oferir una narrativa alternativa a
leshistòries”quees recreenamb ladescrip-
ciódetalladade tortures imaltractaments.
Si el premidonavisibilitat aobresdequa-

litat, benvingut. Però és absurd imposar co-
tilles tan estretes a autors que, justament,
tenen en els crims el seu tema central. L’es-
cocesa ValMcDermid ja ha dit: “Mentre es
cometin actes de misogínia i violència con-
tra dones, escriuré sobre això... perquè no
quedinocults”.c

Pilar Rahola

Xavi Ayén

PerquèsegueixiaquíM.JoséRagué

Desitjo, benvolguda lectora, ben-
volgut lector, que tardi molts
anysapassar-lielqueempassaa
mi quan miro velles agendes,

aquelles en les quals apuntava noms, te-
lèfons i adreces d’amics, que avui ja no
podencontestar trucades, cartes, correuso
watsaps, perquènohi són.Nohi són física-
ment, però segueixen al nostre costat des
delmomentquedecidiremnoesborrar-los
i continuar recordant-los. Per això, perquè
he hagut d’anar acostumant-me a la quoti-
dianitatambelsdifunts,emnegoaeliminar
de les agendes de paper d’abans o a de les
electròniques d’ara, totes les referències
que tincanotades sobreels que jahanmar-
xat però segueixen acompanyant-me. An-
tonioMachado, en l’Elegía a donFrancisco
Giner, va escriure: “Lleva quien deja y vive
el quehavivido” com, enefecte, succeeix.
El paràgraf anterior ve al cas de la mort

d’unaamigamoltestimada,MaríaJoséRa-
gué Arias, que ens va deixar el 18 de juny,
després d’una malaltia llarga i dolorosa,
que en els últimsmesos la vamantenir im-
mobilitzada pràcticament. Des d’aquestes
mateixes pàgines de La Vanguardia, Joan
de Segarra, en el seu article dominical del
23 del mes passat, demanava, amb força
motius,unhomenatgedel’InstitutdelTea-
tre per a Ragué, que durant molts anys va
exercir com a crítica teatral en diverses
publicacions. Va ser amés autora d’assajos
sobre teatre i professora d’His-
tòria del Teatre a la Universitat
deBarcelona, en el departament
dirigit per un altre gran amic
desaparegut, Ricard Salvat,
creador de l’avui periclitat Fes-
tival de Teatre de Sitges, per al
qual va comptar amb l’ajut en-
tusiastadeMaría JoséRagué.
Però no només haurien de

retre homenatge a María José
Ragué lagentde teatre sinó tam-
bélesfeministes,comproposava
a “In memoriam: María José
Ragué” (Público, 27 de juny del
2019) Lidia Falcón. Amb una
dignitat que l’honora, recordava
tot el que va aportar María José
Ragué al feminisme i destacava
quevaserunapioneradelalluita
pels drets de la dona de qui vam
aprendre totes. Gràcies a ella,
vam poder accedir a les pro-
postes de les feministes ame-
ricanes, els textos de les quals
va introduir. El seu llibre sobre
les Women’s Libs va tenir molt

d’èxit, igual queCalifornia Trip, unmagní-
fic vademècumsobre la contracultura, que
coneixiadeprimeramà.
Ragué, laRagué,MaríaJoséRaguévaser

una dona admirable, amb un caràcter fort
que la va ajudar a vèncer la poliomielitis
que, durant la seva infància, la vamantenir
al llit. Els metges asseguraven que mai
caminaria, però ella amb una obstinació
extraordinària va demostrar que el diag-
nòstic estava equivocat. Fou el seu tarannà
de lluitadora indòmita el que la vaportar al
feminisme, en el qual militaria tota la seva
vida.Primer,enelPartitFeministadeLidia

Falcón i també mitjançant la revista Vin-
dicación Feminista, en la fundació de la
qual va participar i on va publicar nom-
brosos escrits i, més davant, demanera in-
dependent.
Vaig conèixerMaría José Ragué el 1971,

al seu retorn dels Estats Units, on havia
passat una llarga temporada amb el seu
primermarit,LuisRacionero.Totsdosvan

portar a les sevesmaletes, amés d’una àm-
plia indumentàriahippy,quesolienlluiren
els sarausbarceloninsd’aquella època, que
ells anomenaven parties, un seguit de con-
viccions encara desconegudes per aquí.
Algunes relacionades amb el budisme i
unes altres amb el que avui s’ha vingut a
anomenar poliamor, a més d’un extraor-
dinari sentit lúdic iunameravellosaalegria
deviure.LaMaríaJoséteniaelboncostum
deguardar, en la gelera del seupis deMes-
trePérezCabrero,unaampolladecavaben
freda, apuntde serdestapada si l’ocasióho
mereixia. Tant la seva casa de Barcelona
com ladeLlafranc estaven sempre obertes
i podies anar-hi sense avisar, amb la se-
guretatqueseriesbenrebut.Jolavaigtrac-
tarmolt en els primers feliços setanta, des-
prés que esmatriculés a lameva classe a la
facultat de Lletres de la Universitat de
Barcelona, en un curs nocturn, que el meu
mestre Blecuam’havia encarregat, tot just
acabada la carrera, en el qual tots els alum-
nes eren més grans que jo. Allà una nit la
María José va portar a un senyor, amb un
ostentóspegatenunull,queemvapregun-
tar, amb una amabilitat força solemne, si li
faria l’honor de deixar-li assistir a classe.
Poc després vaig saber que era José Fer-
nández Montesinos, el concunyat de Lor-
ca, al qual laMaría José i el seumarit Luis
havien conegut a Berkeley i de qui eren
grans amics. Ells van ser fonamentals per-

quèelprofessorMontesinostor-
nés a Espanya després d’un llar-
guíssimexili i triésBarcelona en
comptes de Madrid per a donar
uns cursos sobre novel·la autèn-
ticamentmagistrals.
SempreagrairéalaMaríaJosé

que em posés en contacte amb
Montesinos, unade lespersones
més fascinantsqueheconegut, a
més de amb molts altres amics
seus, alguns famosos, Adolfo
Marsillach o Antonio Ordóñez,
altres peculiars, com Damià
Escuder o Ramón Canals, el seu
particular chevalier servant, tots
intel·ligents i divertits. La seva
generositat la portava a propi-
ciar que entauléssim relació,
perquè per a ella l’amistat era
fonamental. Els qui vam tenir la
fortuna de tractar-la vam poder
constatar el seu afecte sempre
incondicional, passés el quepas-
sés. Ara ens toca a nosaltres ofe-
rir-li el mateix. Perquè segueixi
aquí, perquèmai l’esborrem.c

Carme Riera

Fou el seu tarannà de
lluitadora indòmita el que la
va portar al feminisme, en el
qual militaria tota la seva vida

JORDI BARBA
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