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“L’equitat en el sistema
educatiu està en joc”

L’Associació d’Entramuntanats
premia el cuiner Ferran Adrià

La professora universitària Montse Palma
analitza la situació del sistema docent. Pàg. 22
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de l’agrupació d’empordanesos de Barcelona. Pàg. 57
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MUDAR
DE CASA
omés qui ha fet més
d’una mudança d’habitatge a la seva vida
coneix la profunda capacitat acumulativa que tenim i
l’absurditat que sovint això representa. Generalment, vivim en espais poc generosos, mancats d’estances, amb mobles que es toquen, armaris petits, calaixeres rebotides, prestatges blincats. L’entrada de nous objectes a casa sempre és inversament proporcional
a la quantitat d’elements eliminats per desídia, inutilitat o nosa.
Guardem de tot, talment com si la
llar fos un magatzem, com si ens
hi anés la mort. Fins i tot els més
polits tenen un bocí de cromosoma tocat per la síndrome de Diògenes, aquella afecció mental que
arriba a dur la gent a gratar en els
contenidors d’escombraries per
aplegar més, i més, i més… Tot cap
a casa, fins a la immobilitat personal.
I vet aquí que un dia hem de
canviar de lloc per viure, fer un
trasllat per gust i ganes, necessitat
o obligació, i a l’hora de fer paquets
comencen a aparèixer bocins de
passat remot. Passat irrellevant, la
majoria de les vegades: per què no
em vaig desfer d’això quan tocava? Qui em va menar a desar
aquestes andròmines, aquests papers, aquesta roba que no em posaré mai més? L’home que guarda acostuma a ser de mena enyoradís. Conserva perquè sospita
que llençant destrueix un trosset
de la història pròpia. També n’hi
ha que planifiquen profits ulteriors més que improbables: no em
separo d’això perquè mai se sap…
Una mudança pot arribar a ser, en
diversos sentits, un inventari de
despropòsits i errors, un exercici
d’arqueologia, un cau i net definitiu a un capítol que es tanca per
encetar una biografia nova.
Sempre he admirat aquella
gent que sap viatjar amb una maleta minúscula, amb la muda justa, amb la intel·ligència suficient
de saber que arreu hi trobarà de
tot. Són l’antítesi d’aquells rodamons que traginen amunt i avall
un carro de supermercat farcit de
pertinences… inútils? La utilitat o
la inutilitat la determina el cor, i si
cal distingir entre el continent i el
contingut de cada casa, fóra bo
d’entendre que la persona que
l’habita és l’únic substancial, malgrat els objectes que formen part
del paisatge ordinari.

145706

N

INTERFREN, S.A. CONCESSIONARI OFICIAL CITROËN
Av. Salvador Dalí, 34 - Tel. 972 675 161 - FIGUERES

