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En aquests dies tan diferents dels que teníem tan sols fa un mes, retrobem racons de casa que feia temps que no
miràvem i fotografies antigues que ens han dut a l’edat real de cop. Busquem motius arreu per estar bé perquè
tenim una mica de por i tot el que ens envolta ens duu a ser protagonistes d’una sèrie de ficció i la sèrie que ens
mirem, la de ficció de debò, és la de la gent que s’abraça, va al restaurant i al cinema i passeja pels carrers
tranquil·lament.
Retrobem també vells llibres, alguns de fa molts anys que gairebé no recordàvem, quan encara no escrivíem
–alguns- res en ordinador i el temps era dilatat i lent, no com ara, que el tenim compartit i ple, de vegades massa
ple. M’aturo doncs i busco estones de silenci, veig la primavera que ve de fora en matins que no tenia de fa anys i
segueixo els arbres de prop, dia a dia, la claror que s’allarga i de cop el Sant Jordi que ve i no serà. El Sant Jordi
que enyoro passejant pel passeig de Manresa ple de gent, tots premuts buscant llibres, sense por, amb abraçades
i petons, amb canalla corrent i portant roses com trofeus, la de la mare, germana, tieta, amiga...Per tots i per totes
roses i llibres, molts llibres, perquè en aquests temps estranys llegir ens allibera, ens uneix i encercla en el món
que volem i que ara mateix enyorem i que esperem que torni ben aviat.
Bones lectures i bon Sant Jordi 2020
Eulàlia Ribas

Llibres recomanats:
Boulder, Eva Baltasar. Club Editor
El caçador d’instants. Quadern de travessia 1990-1995, Rafael Argullol. Edicions Destino
Homes elegants, Milena Busquets i Tusquets. Amsterdam.
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