
Psicologia recreativa

Com ja és sabut, homes i dones
són diferents; la naturalesa ha
estat garrepa i tan sols ha conce-
dit dos sexes: no faltaria sinó que,
a més, fossin iguals. Per un cop a
la vida trencaré el pacte amb els
editors de PAÍS PETIT i em per-
metré de recordar algunes dades
científiques sobre la cursa de re-
lleus que va des del moment en
què l’atzar cromosòmic decideix el gènere fins a la
primera ullada ambiental, com és el naixement. Per
començar, hi ha diferències funcionals entre els dos
cervells i els dos hemisferis en què es divideixen:
l’home utilitza més l’hemisferi dret i rendeix millor
en determinades tasques d’espai visual, mentre que
la dona exhibeix una alta potència en les àrees de llen-
guatge situades en l’hemisferi esquerre; presenta una
notable velocitat de percepció, una major fluïdesa
verbal, obté millors resultats en càlcul aritmètic i re-
corda amb més precisió els detalls singulars d’una ruta,
tant si és geogràfica, com si és d’una conversa o
d’informació (sobretot parlada). L’origen d’aquesta
diversitat és producte de la prodigiosa plasticitat del
cervell humà, amb capacitat per a adaptar-se als can-
vis ambientals –que molts cops ha provocat ell ma-
teix – i fer-los seus.

Hem de fer un viatge en un temps molt llunyà per a
contemplar els nostres avantpassats, que ja fa temps
que tenen el «pacte» mascle-femella, cosa que els ha
permès una major supervivència i el domini progre-
ssiu de la naturalesa. Enginyosos, creatius, ràpids i
llestos, han començat a caminar feixugament sobre
els dos peus i a parir criatures prematures, de manera
que el caparró els pot passar més bé per una pelvis
que s’havia estretit per contribuir a la nova i humana
forma de caminar. Molt temps desprès, pelvis i ca-
mes s’equilibren i això s’acaba, però en aquell mo-
ment les criatures són delicades i vulnerables. Així
neix el «pacte» que pressuposa una divisió molt més
radical del treball. Aquesta no es l’única explicació de
la decisió, que es farà ancestral, sinó que n’hi ha
d’altres, però sí que és una de les més potents. Si bé
hi ha caça cooperativa entre tots dos sexes, els barons
s’encarreguen de recórrer llargues distàncies, men-
tre que les dones joves i paridores tenen cura dels
nens i fan recorreguts no gaire allunyats de la llar co-
muna; es converteixen en unes minucioses vigilants
dels canvis més subtils en l’entorn a fi de captar peri-
lls i les variacions del comportament dels fills. D’ací
ve l’admirable capacitat, però també l’obsessió, pels
detalls que encara tenen moltes dones avui dia, com
també la superior capacitat verbal, probablement per-
què durant segles varen transmetre generacionalment
el do del llenguatge.

Però hem evolucionat i fa temps que les dones varen
sortir de les cavernes físiques i mentals: ja no neces-
sitaven caçadors. És evident que això provocarà can-
vis destinats al progressiu equilibri dels rols i una si-
multaneïtat del millor (o el pitjor) del que s’ha ano-
menat, en una expressió molt manipulada, «psicolo-
gia femenina o masculina». L’estratègia correcta en-
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front de la realitat d’aquests tipus de dissimilituds és
considerar les individualitats. Si ens preguntem qui
és més intel·ligent o més capaç, haurem de recordar
que el cervell, tant per la seva organització anatòmica
com per l’aprenentatge al llarg de la vida, s’encarrega
d’harmonitzar les diferències genèriques. Homes i
dones som igualment totxos o llestos segons les ca-
pacitats globals i la cultura que hàgim pogut o sabut
aprofitar. I això es vàlid tant per al coeficient
intel·lectual com per a la personalitat.

Fet aquest preàmbul, anem a les nostres coses. Con-
templo amb tendresa i enyorança la fotografia que en
el primer número de la revista vàreu publicar del
col·legi (1947-1948). Vaig passejant per cadascuna
d’aquelles noies i nenes que semblen mirar-me i dir-
me que traspassi el pont del record, que em deixi
portar pel corrent que brolla cap al racó més amagat i
ben guardat del meu cervell, i entro en el mirall
d’aquesta foto com ho faria l’Alícia: a l’altre cantó hi
ha un paisatge que s’escampa per les amples valls que
em retornen el ressò de les nostres rialles, els jardins
que ocultaven els vostres somnis (alguns dels quals
em vàreu confiar); el vals que ballàveu deixant que el
vostre cos feliç fluís en els braços del vostre amor; la
«bellesa d’un instant» cantada en l’orfeó comú que
ens permetia de fugir junts de l’escorça mineral
d’aquells temps grisos com un astre apagat; el doll de
vida que feia de l’horitzó un cel que ens donava espe-
rances... Però també m’esclata al pit la mort d’una de
vosaltres, a qui vaig estimar molt –i penso, quan ara
et veig, Maria Llach, estimada, que només la lluna
podia tancar definitivament aquest rostre, besant unes
parpelles dolces, fatigades de patir–. I en la meva so-
ledat tinc ganes d’escriure la vostra història, potser
no la real, potser només la meva faula, en què els ves-

tidets tan graciosos i senzills es convertiran en aus
que ens porten a tots plegats als cels que no pesen,
que no es mouen, a fi que ens hi instal·lem i repas-
sem junts la vida que palpita en aquests ulls i el destí
de cadascuna de vosaltres, que ens convoca a una es-
cena on ja no sou ombres lleugeres, sinó memòria
construïda en els arxius dels sentiments però també
en la generosa presència de les realitats més sòlides.

Endarrere i endavant, en la memòria, hi trobo altres
dones que no surten a la foto i que van fer possible
que el dia fos més suau, que comprenguéssim, pot-
ser massa tard, el suprem valor del silenci que disso-
lia l’amargura. Ara ens podem sentir proustians i can-
viar la magdalena per una humil·líssima truita de fa-
rina que ens retorna el temps perdut i ens fa cercar la
beatitud en l’evocació que aplega passat i present en
una mateixa sensació retrobada. Perquè sí que parla-
ré de les que ens «van salvar els mots» i ens van «re-
tornar el nom de cada cosa», com deia Espriu, i de les
dones que varen acompanyar-me en el despertar i en
les revelacions comunes (les que han estat la clau
d’aquest impuls enmig de les boires de la retentiva), i
també de les que he conegut (o he reconegut) més
tard i m’han regalat nous colors que han omplert
buits, forjats en els forats de les meves absències.

Perquè vosaltres, les meves «especificitats vergelita-
nes», sou les veritables favorites de la història, almenys
de la meva.

Prego humilment als editors que em permetin una
segona part d’aquest escrit. Si ho fan, ens capbussa-
rem, sense fer massa fressa, en aquest regal que heu
estat per a tants de nosaltres.

I, mentre espero retrobar-vos, em sentiré lligat a vo-
saltres per la il·lusió de somiar-vos.
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