
La Rev�ta dels llibres

T�t: Xavi� Tayadella
Il·lus�aci�s: Miguel Oncinos

C�te editat p� Sant Joan de Déu S�veis Socials - B�cel�a

Aquest c�te va s� �eat p� Xavi� Tayadella,
v�unt�i de SJD S�veis Socials B�cel�a,

el mes d’abril de 2020 d�ant el c�finament p� motiu de la COVID-19
i publicat el mes d’abril de 2021 p� Sant Joan de Déu S�veis Socials B�cel�a,

amb il·lus�aci�s del c�·lab�ad� de l’entitat, Miguel Oncinos.



 S’apr�ava Sant J�di, la �an festa del Llibre,
aquests petits �ans c�tinents d’històries, plens
   d’avent�es, emoci�s, viatges m�avellosos,
 lluites t�ibles, am�s v�tad�s, paisatges
infinits, victòries èpiques i d��oses d�otes.
   Tot aquest immens catàleg d’�p�iències i
 sensaci�s ac�seguit amb un �tefacte tan
    senzill c� són les p�aules.
   Quin �an invent de la humanitat!
Els llibres veien que s’apr�ava el seu �an dia
i que no es podrien m�re dels �eds prestatges
 dels magatzems � estaven c�finats pel v�us
  més famós de tota l’Història, i a�ò els va
    gen�� un �an neguit i preocupació.

“I els nos�es es�ipt�s?” Han pensat en ells? En totes les h�es i sa�ificis fets p� pod�-nos
     es�i�e?”
 Ràpidament la protesta es va estendre p� tot el magatzem i es va produ� un �an m�m�i �
     tots els llibres sense �cepció (fins i tot les nel·les r�àntiques, sect� habitualment poc
   pr�ens a les rev�tes) van pos�-se d’ac�d en que de cap man�a podien aband�� als
      seus lect�s.
Quedaven poques h�es p� Sant J�di i no hi havia temps p� p�dre. Calia �ob� una s�ució de
 f�ma ràpida. Les �ini�s s’a��ellaven i costava d’entendre el que deien tots i cadascun d’ells
  que p�laven alh�a. De sobte, p�ò, enmig de tot aquest gu�igall, el llibret que havia iniciat la
 rev�ta, “El petit príncep”, es va d�� impuls cap endavant i va ca�e del prestatge impactant
   c��a el t�a amb un c� f�t i sec. A�ò va at�� totes les c�v�ses i toth� va d�ig� la
m�ada cap el punt � va ca�e. S�tosament n�és va rasc�-se una mica el lat�al de la tapa.

Definitivament a�ò no podia s�. Va s� un petit llibre de butxaca “El petit príncep” qui va f� sent�
  p� prim� c� la seva veu �encant el silenci �eu i dens que regnava a l’int�i� del magatzem:
“A�ò no ho podem p�me�e !”, va d� en un to f�m i decidit. Immediatament un v�um l�osament
   enquad�nat de “El quad�n �is”, que estava al seu costat, va afeg�-se al seu clam tot dient:
 “Estic c�pletament d’ac�d amb “El petit príncep”, no podem aband�� els nos�es lect�s!”.
“Siii, què f�an sense nosal�es?” va d� des del f�s del prestatge més alt un llibre d’autoajuda.
  “Si no ens tenen a nosal�es es pass�an el dia m�ant Netfl� i a�ò no ho podem p�me�e!”
     va rebl� des del prestatge de sota un es�any llibre de receptes de cuina veget�iana.
Un s�iós v�um sobre la bio�afia de Ch�chill va deman� la p�aula i es va f� un respectuós
     silenci. A�ecant el dit i amb una veu profunda i e��dad�a va d�:

 No podien de�� de pens� en totes les p�s�es amb les que no podrien �ob�-se aquell dia,
en el fet de no pod� est� en�e les seves mans i pod� c�p�t� amb elles les seves històries
 i se�ets. No es produ�ia aquell m�ent màgic en que el lect� obre el llibre p� prim� c�,
  amb cautela i respecte, amb una c�ta lentitud i amb la il·lusió d’endins�-se a l’int�i�
    del llibre viatjant a �avés de les seves p�aules.



    Un c� allà, es v�en b�ej� amb les p�s�es que hi havia esp�ant s� rebuts amb j
a i
   felicitat, p�ò ningú els va f� cas. Era un lloc inhòspit, desangelat, en el què la gent estava
end�miscada, silenciosa, c� absent. Els pobres llibres no se’n sabien aven�, c� �a possible?
  Si havien vingut �pressament p� ells, p� no de��-los sense Sant J�di? C� és que ningú
tenia cap int�ès p� ells ? ells que tenien allò tan preciós, valuós i preuat, c� són les p�aules!!
  C� és que no int�essaven a ningú ?

Es va alç� i d�igint-se a tots ells va d� : “c�panys i c�panyes (d�igint-se a les nel·les)
    de�em-nos de discussi�s i s�tim al c��” anem a c�c� els nos�es lect�s !!
 Dit i fet. Sense més discussi�s ni dis�acci�s, tots els llibres dels prestatges van enfil� cap al
 c��. Un c� tots f�a, la prim�a impressió els va de�� desc�·locats. No hi havia ningú!!!
  Els c��s estaven buits ! Ells v�ien �ob�-se amb els seus lect�s i amb els seus es�ipt�s,
 p�ò allà no hi havia ningú. Lluny de ca�e en el desànim v�en decid� pos�-se a �ansit� pels
 c��s fins �ob� el lloc � estigués la gent i a�í v�en est� caminant d�ant ll�gues h�es.
  Tot d’una va g��-se un f�t vent �ed que els obria pel mig a tots i agitava tots els seus fulls,
   �eant un s��l es�any.

   Estaven cansats i des�ientats i, la v�itat sigui dita, c�ençaven a est� un pèl desanimats,
  quan tot d’una una edició il·lus�ada de “Pinotxo” va f� un �it d’ale�ia dient que veia gent al
final del c��. Tots van camin� cap a ell i, c�tament, una profunda ale�ia els va inund� en
ve�e un �an �up de p�s�es al final del c��. P� fi es podrien �ob� amb els seus lect�s.
    Van an� amb pas ràpid i ale�e fins el punt de c�cen�ació de p�s�es, un espai �an,
    p�cialment cob�t, just quan es posava a pl�re. Quina s�t hem tingut! va �clam� el
t�c� v�um de “Les històries d’en Massa�an”, una mica més i ens c�v�tim en pasta de pap�!



De sobte una de les p�s�es a��lugades, assenyalant els llibres va d� : “M�eu què bé
   “M�eu quina cosa tan necessària !!” alesh�es, els llibres van pos�-se m�t c�tents!
  Els havien vist!!!, acte seguit la mate�a p�s�a va d� : “Ja no pass�em �ed aquesta nit!
 Podem f� un b� foc amb tots aquests llibres !!”. Una �pressió de t�� va apod��-se de tots
      els llibres, c� podia s� ?? havien fet tot aquest viatge p� acab� �emats ??
 Una p�t de les p�s�es refugiades en aquell indret va pos�-se a encendre un foc, men�e
     d’al�es es d�igien cap els llibres amb la intenció d’an�-los prep�ant pel foc.

   M�eu, avui aquests llibres són c� tots nosal�es, que ningú se’ls m�a, que ningú els v�,
  que sembla que se’n vulguin desprendre, que facin nosa, c� ens acostuma a pass� sint.
   I tot seguit en va agaf� un, “L’ illa del Tres�”, i es va pos� a c�p�t� aquella història amb
els seus c�panys i c�panyes de penúria i s�edat, que l’esc�taven embadalits. Un c� va acab�
el seu relat, un al�e c�panya es va pos� a p�l� d’un llibre que havia llegit temps enr�e i
  que li havia encantat, i que p�lava sobre el viatge que va f� un avi que es va escap� p� una
      fines�a, i va f� ri�e m�t als seus 
ents. A c�tinuació, un al�e c�pany, f�ça vellet, va
   �plic� coses que li havien passat a ell, algunes div�tides, d ’al�es no tant, i tots se l’esc�taven
  atents i c�cen�ats. I en aquell m�ent, es va f� la màgia, i tots ells v�en de�� de sent�-se
     s�s o aband�ats o ign�ats, i tot �àcies al c�atge d’aquells llibres valents i c�pr�esos.
    A�í, història r�e història, v�en pass� m�tes h�es d’aquella nit de Sant J�di fins que el
     cansament i les emoci�s viscudes a �avés dels llibres els van ad�m�. I van descans� amb
       un s� plàcid i profund, c� feia temps que no tenien.

L’endemà, en alç�-se el dia, feia un s� radiant i..., bé, a�ò ja és una al�e història.Just quan el prim� llibre anava a s� llençat a la fogu�a, un dels presents va alç� la veu i va
   d� : p�ò que feu des�aciats !! C� se us ha acudit de �em� tots aquests llibres ?
Vosal�es sabeu tot el que tenen a dins ? Tot el que ens poden enseny� ? Tot el que podem gaud�! 
   Tot el que podem aprendre!

L�em ipsum


