
Escolta i veuràs 

 

Posem per cas que hom es trobés esperant el seu torn, passaport en mà, a la cua de les portes 

del peatge de la vida, una vida en la qual regnessin les dualitats, i que en arribar a la porta se li 

oferissin tan sols dues contundents opcions, sense alternativa mitja ni comodí possible: ser orb 

o sord, o emprant altres mots, no veure res o no sentir ni un so.  

Alguns, sense dubtar, optarien per ser sords i s’escudarien en l’afigada argumentació que no 

se’n resistirien pas de privar-se dels gustos visuals. I és aquí on jo em pregunto: veure quina 

cosa? Veure, potser, l’efecte del pas de les busques d’un rellotge sobre les persones i els volts; 

com hom, presoner de l’entropia, envelleix; o com els llocs es remodelen cap a més 

sofisticades i futuristes ciutats? Jo, a aquest grapat de gent, m’agrada posar-los al cabàs dels 

babaus. No saben el què diuen. I m’agrada recordar-los, un a un, que els ulls no serveixen més 

que per jutjar les aparences, i que el món que vols veure està només al teu cap; o és que  

somnis no són prou clars i els experimentes amb els ulls tancats? 

Tenint en compte que no hi ha més veritat absoluta que no hi ha cap veritat absoluta en 

aquest món en el qual hem parat, jo crec que el bàndol triomfant seria el dels cecs. No és 

veritat que una bona rialla prové d’un enginyós acudit o d’un subtil cop d’humor, i això és 

producte de les paraules, i aquestes, són percebudes per les orelles, no pels ulls? No és cert 

que un somriure espontani emana d’un record que, més que estocàstic, prové d’una cançó 

escoltada? Menteixo quan dic que unes postres, o l’equivalent, un petó dels llavis desitjats, 

són més dolços quan els ulls romanen closos? 

De ben segur que el món dels cecs posseiria el més ample ventall d’instruments haguts i per 

haver, amb més notes musicals que les conegudes, així com infinites possibilitats de combinar-

les i crear melodies amb més matisos, colors, essències i calideses.  O si no, no és 

suficientment prova que Vivaldi va deixar-nos com a llegat la melodia que ens faria pintar i 

veure les quatre estacions dintre dels nostres caps, al llarg dels anys? Per què, doncs, hom, 

posseïdor d’ulls, quan fa camí va mirant el sòl i no el cel, perdent-se les tonalitats de les 

estacions i desaprofitant el seu poder?  

En aquest cosmos figuratiu s’identificarien els uns als altres pel timbre de veu, i el pas del 

temps, com si fos determinat pel tic-tac d’un gegant rellotge de Dalí que es desfà, ja no 

desdibuixaria els trets facials jovials, si no que la persona sempre tindria la mateixa veu que 



anys enrere, la mateixa jocunditat. Com més gran, més ben parlat, més enraonat, més sabut, 

més interessant, més vital, més desvergonyit, millor. 

Potser hauríem d’acomiadar-nos del cinema mut i de les pel·lícules d’acció, però donaríem la 

benvinguda als monòlegs jocosos, als diàlegs fructífers, a les converses inspiradores que ens 

recarreguen els ànims, a les històries reflexives, sempre espontànies, improvisades i amb caire 

natural. Faríem un poc sentit adéu als poemes, ja que acolliríem amb més força les cançons, 

que no són més que poemes acompanyats de música, i la música és com aquell xiuxiueig que 

comença a cau d’orella, travessa la caròtida, acaricia l’estern i t’arriba al cor.  

Hauríem d’acomiadar-nos de les cartes i els missatges d’amor; ara les declaracions serien cara 

a cara, amb la mà al cor i amb valor; estaríem, doncs, davant d’un món més valent. Per 

suposat, la seducció no es basaria en les aparences físiques: es seduiria amb la paraula, amb 

l’enginy i amb l’humor. No existirien ni les modes, ni les males cares, ni les xarxes socials, ni els 

diaris de tinta, ni les imatges esgarrifadores. Els nusos ja no serien a carn viva, serien a cops de 

sinceritat, i el terme maquillatge només tindria sentit si s’emprés un fals testimoni.  

No es veurien més guerres com les conegudes: les guerres ara serien de paraula, una arma 

que, ni blanca ni de foc, posseeix menys poder destructiu que un canó, però amb un ressò més 

persistent en el temps.  

Ara tu, que m’has agafat la mà i t’has endinsat amb mi en aquest món de les dualitats, tens 

dues opcions: estar-hi d’acord o no. Si em creus, benvingut; si no em creus, tanca els ulls i ho 

veuràs.  
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