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Psicologia recreativa

NoTEs DisPErsEs

Avui no us faré el meu paper habitual, 
en què deixo que la memòria flueixi 
i quasi segur inventi. Avui no he sa-
but plasmar –entre altres causes per 
manca de temps– les idees que tenia 
sobre un record musical, que ja us 
explicaré si en Quico Ferrer –el meu 
cap a Verges, juntament amb en Pere 
Fuster; ja ho veieu, jo estic sota ordres 
bicèfales– em deixa. I m’he inventat, parafrasejant Pla, 
una petita secció que intitulo «Notes disperses», perquè 
això és el que és: una dispersió de la meva ment. Espero 
que em sabreu perdonar l’atreviment.

· M’assabento de la reunió del Patronat –perdó, de 
l’Associació– de la Processó. Gran notícia: hi ha un 
moviment d’actors a fi de no perpetuar-se en el càrrec. 
Als qui fa temps que esperem assolir el dret d’assotar 
això ens omple d’esperances, i creiem que vindrà el 
dia gloriós en què pujarem al tablado i tindrem un breu 
però meravellós moment de glòria. Per cert, estaria 
bé que els actors que entressin en descans fessin un 
temps de vestes; d’això en quedaria exclòs el Caifàs 
de carrer, que ja sembla una gran vestal. Tota una lliçó 
d’humilitat, aprenentatge de l’anonimat i possibilitat 
de reflexionar sobre la fugacitat dels càrrecs.
· «El cel s’havia tornat transparent i l’aire era tan net 
que desapareixia.» Així escrivia, recordant el moment 
en què acomiadàvem Francesc Fuster (vg. el núm. 
9), i és així com queden els dies clars després d’haver 
estat travessats per la tramuntana; una tramuntana 
responsable de l’exacta geometria del nostre paisatge, 
cosa que assoleix estripant els núvols, però també de 
les bestieses més cruels i de la fred més glacial i in-
suportable: trompades sorolloses que s’emporten el 

blat i provoquen reaccions diverses i contradictòries. 
Som realment gent tocada per la tramuntana? Un 
company nostre, el professor Antoni Bulbena, ha 
dirigit una sèrie de recerques sobre el tema, que ens 
explicarà aviat en el cicle Diàlegs sobre comportament 
humà. Estic segur que sabrem donar-li notícies sobre 
aquest tema.
· Remodelació de la plaça. Gran impacte. Mentre 
assajàvem el Dimecres Sant, a part de gaudir de la 
contemplació de la Maria o la Margarita i de totes les 
princeses sàvies i bellíssimes que les acompanyaven, 
apreciàvem les pedres tantes vegades imaginades que 
projectaven ombres mudes. Potser reflectien histò-
ries que varen marcar el nostre destí i que vestiren 
els somnis d’incertes promeses. Veig en la portada 
del número 14 de País Petit la pintura de Modest 
Urgell i llegeixo l’exacta referència que en fa Aurèlia 
Carbonell: «[...] llum misteriosa i tènue [...]» que 
«[...] reforcen el concepte de misteri [...]». I m’entra 
una certa melangia en pensar que l’espai entre les 
dues torres –tan esveltes i amb unes dimensiones tan 
exactes i elegants– fos un altre cop ocupat per l’antic 
edifici de silueta fina i lleugerament coronada. Potser 
algun dia les escorrialles de núvols que dibuixa Urgell 
contemplaran el que ara no es veu però planeja en les 
boires del record col·lectiu.
· Em diu un simpàtic barceloní, d’aquells que s’apas-
sionen tant per l’Empordà que quan te l’expliquen ho 
fan amb un embadaliment tan excessiu que et vénen 
ganes de dir que ets de la Segarra, que la Dansa de la 
Mort serà aviat Patrimoni Immaterial Cultural…, com 
els Castellers, l’oli d’oliva i altres esdeveniments. Co-
mençant perquè alguns no acabem d’entendre què vol 
dir això de la «immatèria» quant a la cultura i acabant 
perquè tot plegat sembla una cursa turística fruit de la 
banalització actual, constant i programada, de l’exis-
tència i amb propostes cada cop més inversemblants, 
jo reclamo que la nostra Dansa no sigui diplomada en 
cap mena de festival d’aquest tipus, sigui a la sabana 
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africana o a l’illa de Malta. I per aquells a qui agraden 
els excessos irònics, us diré que per a la Sopa tampoc 
no ho vull.
· Efervescència creativa del París dels Monet, Cézanne 
o Baudelaire, però també de Gabriel Fauré, mestre del 
gran Maurice Ravel i coetani de Debussy o Erik Satie, 
autor de la delicada suite Siciliana i d’unes Nocturnes 
de sensibilitat exquisida que són una joia pianística, 
com sap molt bé el meu bon amic Ramon Joanmiquel. 
No és estrany que hagi triat el seu Rèquiem, un dels 
menys desesperançats del gènere. «In Paradiso», la seva 
última secció, segur que enamorarà els cantaires i el 
públic pel seu lirisme serè i d’una senzillesa quasi su-
blim. Felicitats a la Coral Vergelitana, a la qual segueixo 
des de fa temps amb admiració melòmana. 
· Tothom coneix el famós TDAH o trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat. Col·legis i pares 
estan a l’aguait per contemplar-lo i diagnosticar-lo. 
La inatenció i la hiperactivitat, juntes o separades, 
provoquen problemes acadèmics i d’adaptació als 
nens que pateixen aquesta síndrome. Hem de saber 
detectar-lo, perquè el tractament té molt d’èxit i, 
sobretot, perquè es calcula que un 4% de la població 
general prevaldrà en l’adultesa en nens o adolescents 
que l’havien presentat (8-12% de la població general). 
Causes biològiques i ambientals es barregen en l’eclo-
sió dels errors per inatenció: els problemes d’escoltar, 
la tendència a deixar coses per a més endavant, les 
dificultats d’organització i planificació, la pèrdua fàcil 
d’objectes, la distracció, el moviment constant, el fet de 
parlar permanentment, la inquietud (motor interior) i 
també la impulsivitat que distingeixen el TDAH. En 
el adults, el TDAH s’associa en un 60-70% de les ve-
gades amb altres trastorns (d’ansietat, de personalitat, 
drogodependències, etc.). Em permeto cridar l’atenció 
sobre aquest tema perquè ens ha esclatat de cop a tots, 
professionals i «usuaris», i val la pena que el tinguem 
en compte abans d’estigmatitzar o etiquetar falsament 
persones que el pateixen.

· Barça 5 - «los otros» 0. «Ai velers de l’esperança, digueu 
per què heu tardat tant!» (Ventura i Gassol, juliol de 
1935). A vegades els catalans ens perdem en les bran-
ques, però en aquest cas valia la pena contemplar-les. I 
és que la felicitat no és un premi, sinó una conseqüèn-
cia. I el patiment no es un càstig, sinó un resultat.
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