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Psicologia recreativa

Fressa..., massa fressa 

Silenzi [...] ai nostre innanzi a tutto. El silenci [és] en la 
[nostra] virtud. (Conti Leopardi) 
Le silence [...] le silence encore. (Carta de Chopin al poeta 
Mickiewicz. Valldemosa)
Sufrimos un exceso de información y, a cambio, nos falta 
reflexión [...]. (Anna Maria Moix, Manifiesto personal) 

Va venir a veure’m un dia de tardor 
ja declinant; la llum del sol ponent 
anunciava una nit plàcida, però 
potser no per a ell. El seu llenguatge, 
esquerdat i lent, cobejava un estat de 
neguit lànguid, una depressió. El seu 
to de veu semblava un cant suau: «La 
meva vida és com una boira buida.» 
Lletraferit com és i amant dels poetes, no era estranya 
aquella metàfora per a expressar el seu estat d’ànim. 
Vaig mirar-li els ulls, perduts per uns camins sense 
esperança: semblava que els creuava una oreneta trista. 
Vagues ombres enfosquien el seu rostre. Va somriure en 
captar la meva mirada: «Abans jo tenia uns ulls riallers i 
fugitius; els meus dies eren més clars...» 

A part dels fàrmacs necessaris, li vaig proposar que em 
deixés participar «d’aquella (seva) torbadora intimitat», 
com a ell li agradava dir, evocant Estellés i les seves pedres 
de l’àmfora mitjançant aquest exercici dialèctic que és la 
psicoteràpia. No va costar gens que em digués que sí. 
És de la substància dels qui fan del diàleg la clau de les 
paraules que intercanvien, discrepen i pensen i que ell 
transformava fàcilment en un tebi remolí de nostàlgies 
i somnis i, a vegades, per demostrar la permanència de 
les formes –importantíssimes per a ell– però també per 
submergir-se en els silencis que guarden la memòria; 

una conversa que vàrem iniciar amb mots que traficaven 
penes i d’altres que les netejaven.

Quan les il·lusions perdudes varen tornar a trencar 
la nit del seu cervell, quan va deixar de sentir-se com 
un vaixell sense retorn, quan les paraules emergien 
per fi dels forats negres, aleshores deixà de navegar pel 
mar impassible de la tristesa. I va ser quan em va dir: 
«Hi ha soroll..., massa soroll.» Ja no estava deprimit, 
però se sentia extremadament incòmode en el món 
que ens tocava viure. Discret, prudent i ben parlat, 
amb un pensament quasi obsessiu sobre el sentit del 
ridícul, propi i aliè, ho va expressar sense exabruptes. 
Manifestava l’enyorança per altres terres i altres cels on 
habitava allò que ell creia que era la matèria elemental 
de la civilitat: el respecte a les formes més senzilles de 
l’educació, que s’havien ofegat en un magma de fresses 
i grolleries que configuraven en molts moments un 
clima d’hostilitat, fàcil de provocar per la crispació 
social de la qual no són alienes les caricatures que 
conformen tant la correcció com la incorrecció 
política. Per una banda, una correcció que ens asfixia 
en tabús implícits i explícits i conforma una veritable 
censura del pensament lliure, un autèntic exercici de 
la intolerància que impedeix pensar d’una manera 
crítica i enraonada i que, com molt bé diu Francesc 
Marc Álvaro, es més tòxic que higiènic. I per una altra 
banda, els «incorrectes», tan intransigents i tronats com 
els suposats oponents. Impossible de matisar: ambdues 
posicions converteixen el possible diàleg en un circ 
barroer de desqualificacions viscerals que dissimulen la 
manca d’arguments; plegades es consideren els oracles 
del poble.

Se sentia aclaparat per tanta estupidesa ambiental 
disfressada de faramalla dialèctica, buida i banal. 
Mesurat i senyor com és, abomina dels grans gestos 
suposadament altruistes (en el pla individual), 
convenientment esbombats per la superficialitat 
mediàtica («abans hom era generós amb reserva i pudor, 
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i això feia l’acció realment gran...»). Encara li agradava 
menys la perversió del llenguatge, pobre, prim i lleig, 
gramaticalment espantós, a què ens veiem abocats; 
de fet, coincidia plenament amb Anna Maria Moix i 
el seu enlluernador llibre: ens embolcalla un món de 
ciberlletrats poliglots i analfabets en diversos idiomes. 
És un resultat lògic, car ningú no sembla interessat a 
donar-se més del compte en un llibre –excepte els best-
sellers, i encara...–, ni a aproximar-se, per tant, a aquest 
ideal de lectura que feia afirmar a Joyce que el llibre 
veritable era el que exigia al lector que lliurés la seva 
vida a la tasca de llegir-lo; «no es així el lector ràpid i 
consumista d’avui dia...». 

En mirar la foto que tinc al despatx, on hi ha els meus 
pares a l’escola de Verges, em va parlar dels mestres i 
del mal moment que van passar per la dissonància 
entre l’autoritarisme necessari i el «passar-s’ho bé» amb 
la supressió de les distàncies i l’esperada conseqüència 
del que en diuen «el bon rotllo» –un de tants 
eufemismes que palesen la indigència del llenguatge 
que patim– entre docents, alumnes, pares i el Sursum 
Corda. Sembla que la cosa va arribar a uns extrems 
preocupants i depriments en alguns àmbits on els nens 
–que, com també assenyala Moix, mai no contesten 
a una salutació, muts i a la gàbia, no estan d’humor o 
són tímids, pobrets meus!– i els adolescents (capficats 
obsessivament en els seus compulsius SMS) es 
tornaven –o eren?– particularment insolents i pretenien 
fer el que els petava. Mentrestant, els pares oscil·laven 
entre l’horror per la frustració de les seves indefenses 
criatures –magnífica estratègia per a assegurar una 
pèssima autodirecció, una persistència de retirada ràpida 
i una insuportabilitat per a afrontar la més mínima 
pressió– i l’exigència de disciplina per part de l’escola 
o l’institut; uns pares que es mostraven hipervigilants, 
amb el possible «excés de duresa» d’uns mestres que 
en devien estar fins als nassos, aclaparats i molestos. 
Tot plegat sembla que millora, a pesar de la mediocritat 

dels resultats acadèmics. Li vaig reestructurar aquests 
pensaments negatius excessivament generalitzats i amb 
tendència a la filtració selectiva, i li vaig raonar que hi 
havia molts joves que, a pesar de l’exigüitat dels sous i la 
manca de treball, eren entusiastes i partidaris de la feina 
feta amb discreció, esforç, perseverança i d’un alt nivell 
d’autoexigència, i pares que, a més d’aquests valors, els 
han infós el concepte lineal de llibertat-responsabilitat. 

És molt afeccionat a aquests llargs circumloquis, 
cosa que a vegades fa posar francament nerviosos els 
seus interlocutors, no sols els qui estan sotmesos a la 
urgència-impaciència, sinó també els qui no tenen 
prou capacitat per a entendre els seu enginy: «Són els 
que em diuen que vagi en línia recta, com si les idees es 
transmetessin via míssil en lloc de recórrer els camins 
sinuosos dels arguments.» Cal aclarir que el seu llibre de 
capçalera es Elogi de la lentitud, que suporta pèssimament 
les presses actuals, les quals considera superficials i d’un 
autèntic mal gust.

Va arribar, per fi, al pinyol del seu discurs inicial: la 
manca de silenci, la fressa, de la qual són paradigma 
els mòbils impertinents, sempre encesos amb les 
seves músiques estridents i, en general, irrisòries, 
que interrompen les converses i a través dels quals 
se’ns abraonen amb els diàlegs més vulgars o fins els 
més íntims –estranya intimitat, aquesta de la qual 
tothom s’assabenta com si fos el serial del migdia–, els 
més cridaners, els més enzes. Reflecteixen no sols la 
desconsideració que patim, sinó també l’histrionisme 
exhibicionista, tan arrelat i convenientment reforçat 
per l’èxit en els moments que corren. Tenen un gran 
ressò les expressions de la més gran futilesa afectiva, en 
forma de petonejos i abraçades fàcilment concedits. A 
part de la vida quotidiana –convertida en un immens 
plató d’expressió emocional fàcil i poc continguda–, 
l’exemple més palès el tenim en alguns locutors de 
ràdio, que tutegen i sembla que estimin com si fossin 
amics de tota la vida el primer i desconegut oient que 
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els truca, sigui per opinar, sigui per concursar. No sé 
si hi guanyen res, però el petó el tenen assegurat. És 
curiós: hi ha una obsessió per la comunicació i, desprès, 
la gent no es saluda ni als ascensors. I el contrast 
realment sorprenent dels relats dels twitters, blogs o 
com es diguin, en els quals, com bé assenyala Jordi 
Graupera, preval més la publicitat (vídeos, fotos, xats) 
que la veritable intimitat –com es pot pretendre tenir 
«milers d’amics» si no és participant de la presència, els 
defectes i inevitabilitats dels suposats amics–. La vida 
humana i les relacions haurien de ser més intenses en 
lloc de tan extenses, com ja deia Borges. 

Hi ha, doncs, un horror envers el silenci; de fet, no 
es respecta ni la solemnitat del comiat a un difunt, i 
la gent es dedica a aplaudir amb ganes i empeny les 
despulles de qui ens ha deixat. El silenci de la mort és el 
que comença a guardar la memòria de qui ens ha deixat 
per sempre; el cel que tremola per les llàgrimes de qui 
l’estimaven és l’únic que es podria permetre de fer 
pessigolles al silenci profund i necessari. Recordàvem 
un conegut comú empordanès a qui havíem acomiadat 
enmig de la tramuntana dement i tossuda que ens 
assota amb la seva monòtona insistència d’ençà que 
érem infants. Era l’única fressa –a part de la que 
brollava de les naus de la tristesa que feien descobrir 
l’impassible mar de la nostàlgia els qui l’acomiadaven 
des del cor– que probablement podria permetre’s en 
aquelles precises circumstàncies i, evidentment, molt 
més adient que la ximpleria xarona dels aplaudiments. 
Els morts mereixen més respecte i menys admiració. 
Tots dos encara recordem –ai, que grans que som!– la 
dolçor del cant litúrgic en llatí, més o menys ben cantat 
pels nostres capellans de bosc, que semblava sortir 
de l’ombra, confós amb les campanes que batejaven 
l’anunci de la mort. 

El convido també a callar allò que l’enriola molt, i 
a recórrer junts els records que encén el vent com 
imatges, l’infinita bellesa d’aquell riu que desplegava el 
seu doll –i li ho dic perquè a ell li agrada molt recordar 

el Segre de la seva infantesa, com a mi el meu pobre i 
masegat Ter–, que li fa reconstruir els versos d’Álvaro 
Mutis en els quals evoca els rius que han estat, i seran 
fins als nostres últims dies, patrons tutelars, claus 
insondables dels nostres mots, dels nostres somnis, i que 
desembocaran en l’ample firmament de la memòria. 
També les estrelles noves en el cel, l’alegria anticipada 
que veurem les nostres velles amigues. Ell m’anomena 
les seves, i jo li explico qui són la Margarida, la Maria, la 
Mercè o la Roser, totes les meves princeses que, quan 
estic trist, m’imagino que em consolen amb paraules 
que ja havia escoltat dels llavis de la mare; paraules en 
una nit en què jo tenia por, si bé ja no recordo de què 
però sí de com em vaig prémer contra el seu pit.

I així, junts, vàrem arribar al record de la xemeneia 
de llenya, el veritable forn de les fades, i ens vam deixar 
bressolar per l’aire de la seva màgia, que se’n va emportar 
tots els pensaments, totes les paraules amargues. 

Quan em vaig quedar sol, ja al final del vespre, vaig 
tornar a contemplar la fotografia dels meus pares i 
vaig sentir els seus esqueixos d’amor, la constància 
dels meus amics de sempre, i amb ells, els jueus 
impenitents, càlids i joiosos en la seva justa, sàvia i 
precisa ironia, incomprensible per a ments poc agudes. 
I també el fragment d’alegria dels xuixos d’en Gifre 
–reviscuts recentment en un sopar de jueus, gràcies a 
l’amabilitat del bon amic Marcó, a qui vull agrair aquest 
detall–, la fressa de la pilota a la paret de l’església i les 
interminables partides amb en Ramon Carolà, l’Haro 
i en Batllet, mentre admiràvem les belleses fugitives; 
les matinades trencades per la llum que afina l’escletxa 
de la meva finestra i les oracions per a matar la por, 
cantaires i manages, el meu poble, la meva gent.

I vaig entendre que, mentre tingués tot això dintre 
meu, continuaria tenint la sort que em confiessin emo-
cions i sentiments, com encara ho fa ell en els seus mo-
ments de desconsol.  
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