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Des de la catedra de Fisiologia de la Universitat Politecnica de Mexic
ha vingut als nostres bravos cercant consol al seu enyorament, el doctor
Antoni Oriol i Anguera, ara togat amb els simbols professorals d'aquella
il•lustre Escola. Alli treballa i dona els seus benefits fruits; alli se sent
dir ((Maestro)) del coati al vespre, tant com el necessitem aci de mestre, d'ani-
mador, d'amic. El seu cas -car som encara terra de casos- es un clar
exponent d'aquesta invertebracio hispanica, que, tot comprenent no pots
dels seus problemcs -un d'ells 1'econ6mic, lligat al retard de la investiga-
ci() cientilica-, aixi que 1'hora de la veritat es arribada no crea pas la
circumstancia adient a l'home que podria servir-la complementant-la corn
cal, sinO que, voltant en rod(), mira enrera cercant merits i virtuts hal-
darnent no siguin sempre les mes adients, car el progres es funcio d'aquells
homes dotats d'esperit d'universalitat que saben alhora crear i valorar
degrudament el progres sorgit de liars mans.

No us he pas de presentar aquest nostre gcrma, ja que tots el coneixeu
com a home que no sap retenir la riquesa de la seva brillant saviesa, inos-
trant figura, accio i esperit. Les flavors del seu talent s'escampen arreu,
prenen forca aixi que troben camp adient. Oriol fa honor al seu pais
d'origen i a 1'acollidor Mexic. A aquesta terra nostra, que ha estat terra
de grans fisiolegs, de branques de fisiolegs... Una d'elles, ens hem honorat
recordant-la no fa pas gaire temps: la del mestre Jaume Pi i Sunyer,
primer que entre nosaltres fund(( un laboratori de medicina experimental
a la vella Escola de 1'Hospital de la Santa Creu. Dos fills en seguiren la
tradici(): August i Santiago Pi i Sunyer. I ara, escampats pel m()n, pero
creats en la materialitat de la rel o en l'espiritualitat de 1'Escola de Fisio-
logia de Barcelona coin a investigadors de la categoria dels qui continuen
anomenant-se Pi i Sunyer, Rossend Carrasco i Formiguera, Folch i Pi,
Jesus M. Bellido, Pere Gonzalez, Duran i Reynals, Manuel Armangue,
Josep Puche, Trueta... Alli on el riu Tordera es fon al inar, a la mediter-
rania Calella, dos homes, tambe fisiolegs, molt representatius de dues
epoques: Maria Cubi i Ramon Turro. I encara, naixent a la mateixa
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Barcelona, Josep Letainendi, que fou un magnffic exponent, un xic tarda,

de la Fisiologia del seu temps.

Tambe es catalana la branca insigne dell Oriol, tota actualitat, de

pares i fills admirables, la niodestia dels quals no voldria ferir; pero

aci els tenim, i D•eu faci que llurs capacitats siguin ben administrades pels

qui tenen la responsabilitat de fer-ho. Que sigui vida parallela la circums-

tancia coniplementadora de 1'altra vida lligada a la propia personalitat.

El qui avui ens parlara, Antoni Oriol, el teniin ja gairebe perdut, pero

rnantenim ferma l'esperanta en un destf que ens el torni oportunament

eucara.

Professor Antoni Oriol. Arnie Oriol. Sou a casa vostra, on ocupeu avui,

per dret propi, una tribuna ben destacada; nosaltres vivim l'honor de

sentir-nos avui i sempre deixebles vostres. Ho fern amb la joia infinita de

sentir-vos encara nostre; mes nostre que mai; nostre amb realitats de

present, nostalgies d'ahir i esperances de futur. Tot realitats que topen

unes amb altres dins el nostre esperit i al fluir del nostre cor: d'aquest cor

que batega d'alegria donant forca a les llagrimes mes que no pas al riure,

car tempestuosament es pregunta: Wu meu! fins quan les realitats vol-

gudes seran tan curtes?

Germa Oriol: esperem la hum del vostre saber: podcu comencar

quan vulgueu.
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Cant a la "bona mort"

A Joan Maracall, el priincr dels cantors,

J. 0., el darrer dels cantaires.

SORTIR DECOROSAMENT . - Si, tamatcix , tots tenim les bores comptades;

si, vulguis no vulguis , hem d ' acabar tin title que comencarem , to i jo,

la rosa i la rota , l'onada del mar i l'estel de l'infinit ; si tot comcnca i tot

acaba ... val la pena que cadascu sapiga cloure aquest cicle amb l ' elega'ncia

i 1'alcada que mereixen Ies coses transcendentals.

UN GRAN EXEMPLE. - El mateix dia quc Freud senti la fiblada d'un

crane que li rosegava la carp , feu silenci, medita Wu sap que i , acostant-se

a 1'orella del seu metge , 11 digue : uEspero quc quan m ' arribara 1'hora

em deixareu sortir decorosament'.

Malgrat tot , Freud es mantiuguc coin tot U11 home aferrat en aquesta
vall de llagrimes . Durant molt (IC temps ( setze ant's granats ), el gran vienes
aguantit , a pols !, no rnenys de trenta-tres interventions quirurgiques, i
entre fiblada i rosec escrivi un gran llibre : M oises. ,hoists i el monoleisnae
es una mcditacio selecta digna de la seva tercera joventut . Jo diria cl
llibre de mes ale que ha estat escrit sobre la rata jueva. Ens hi pinta tin
Moises gitano, no pas jueu, capdavantcr dun poblc irredent i parricida.
Els altres -diu- tambc han matat llur Deu ( si Phan crucificat !), pcro
ells han pregonat en veu alta el via crucis del parricidi. El poble jucu,
en canvi , quedara condemnat mentre no fara catarsi del seu trim.

f', s curios que mentre tin sergent indocte estossinava jucus a Berlin,
Freud , en lloc do pcrdre els estreps , fa examen de conscicncia i, per tal
d'explicar-se la malastruganca del poble elegit , fa un gran llibre, en el
qual assenyala les errades dels perseguits. Tenia vuitanta anys quan el
coment, a, i vuitanta - tres quan 1'acaha.

Un tnaii de setembre de l'any 3g, Freud crida el seu metge per recordar-
1i la protnesa ed'ajudarlo a sortir d'aquesta valb).

Schur li respon: ((No he oblidat el pacte in tin sol dia >). uDoncs ha
arribat el moment de complir -lo sense dramatismes.>>

Aixo passava el 22 de setembre , i durant la nit del 23 Freud s'alleu-
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6 A. ORIOL I ANGUERA

geria dolcament del seu cos. Freud havia fet el pas, despres de donar el

darrer toc al seu testament racial: el llibre sobre Moises.

Hens aci un home exemplar, almenys a l'hora del seu traspas. Exem-

plar, perque elegi el moment just, i exemplar tambe perque el dugue a

terme d'una manera senzilla i sense espectacle: ((ni un minut abans ni un

minut despres)). Doncs b6: aquesta sera la nostra tesi ; seguiu-me, si us

plan, i provarem d'assenyalar l'hora justa de la campanada que toca a

morir: ni un minut abans ni tin minut despres.

L'EQUILIBRL UNIVERSAL. - Cal mantenir 1'equilibri sempre, pero la veri-

table harmonia no es tan sols de cicles biologics, sinb universals. Si cercavem

be els dos pols d'aquest camp transcendental, potser hi trobariem dos noms:

Atom i Estel. I entre l'atoin i l'estel desfila l'Univers; molecules, cellules,

muntanyes i continents... inn darrera 1'altre com si llisquessin sobre un

carril gegant, l'ocea lligat al continent, el continent lligat a la Vida i la Vida

a la molecula. Tot esta travat. Teilhard de Chardin ho ha dit ben clar:

((L'Univers aguanta pel seu eonjunt)). (L'Univers tient Par son ensemble.)

Tot 1'Univers esta ajustat coin un rellotge suis. Un naixement empeny

una mort, 1'infant que entra a la fila empeny el besavi que n'ha de sortir.

La natura s'aguanta perque amb la ma dreta ens empeny, i amb la ma

esquerra ens detura: es la hipostasi de la Cuatlicue mexicana i de la Pacha-

Mama argentina, divinitats que ens fan i ens desfan en un veritable festf de

canibalisme cosmic.

L'Univers menja estels sense parar.

La natura devora els sews fills sense pietat.

L'organisme sacrifica milions de cellules a cada minut que passa.

La cellula trinxa molecules sense moderac16.

La molecula transforma electrons sense enteniment.

Tot s'immola en holocaust a l'harmonia universal! Pero, ai!, tambe

tot s'engendra en holocaust d'aquesta Inatcixa harmonia. Palingenesia sense

pario o, si voleu... mort i resurreccio.

EQUII.IBRI ECOLOGIC o BIOSFER.A. - Per tant, el vaixell de la Vida navega

per les aigiies de l'Univers corn un de tants; com el dels astres, corn el

dell rius i continents... capita manaire i mariners tots som igualment neces-

saris per a la Vida global.

0 ens salvem tots, o ens ensorreni tots!

L'equilibri de la Vida total comporta la mort inexorable de cadascu.

Cal que <(visqui)) la rnort per a sostenir la Vida del conjunt. D'on es dedueix

que la mort aguanta la Vida.

Totes les vides de l'univers fan una sola Vida, un sol organisme que

lluita, una mena de monstre ecologic, gegant cibernetic al qual Deu dona
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MEDITACIONS SOBRE L'ENVELLIMENT 7

corda perque pugui funcionar... cada nit el posa en marxa, i ens posem

tots a rodar; el peix gros es menja el petit; el gegant es menja el peix

gros; el petit es menja el miniscul, i el minuscul es conhorta devorant

plancton del mar... plancton, que s'atipa, mai no ho dirieu ! de la Hum

que ens ve del cel !

Cadena de Unites, de desficis, d'equilibris. Cadenes encadenades com

un ouruborus tancat. Moviments harmonics d'un formiguer colossal on

cada formiga entra i surt a la seva hora sense mai pedre el compas.

L'Univers fa una dansa molt bella,

mes al'! que els dansaires ens fem i ens desfem.

UN Sol, QUE S'ESCAPES DE LA FILA ! - Tots som responsables de tot (Sar-

tre ho ha dit). Un sol que s'escapes de la fila, i 1'Univers cruixiria. Von

Frisch, el bioleg alemany, poeta de les abelles, ho ha calculat matematica-

rnent: un sol insecte que se sortis de la filera (diguem una mosca tocada

d'immortalitat), en tres mesos hauria fet mil milions de mosquetes, i si

aquestes encara guardaven la gracia de la immortalitat, al cap d'un any

cabal tota la superficie de la Terra quedaria coberta d'una capa densa

d'insectes a l'alcaria del campanar de 1'esglesia de Santa Maria del Mar.

I adeu biosfera, adeu equilibri, adeu navegar.

Sera mes exacte el document, si transcrivim el quadre de Vernadsky,

que no necessita gaires comentaris ni aclariments: passeu-hi els ulls,

si us plan.

BACTP.RIES

INFUSORIS

INSECTES

Vibrio Cholcrae envairia la biosfera en uns . 1.25 dies
Bacterium TYphi n n » n » 1.8 n

Paramecium aurelia envairia la biosfera en uns 42.7
Paramecium caudatum n „ » ;1i.8

Mosques envairicn tota ]a biosfera en uns . 366
Abelles a a a n a. 392

PLANTES Trevol (Trifolium rejius) envairia la biosfera en uns i i anys

nUrxne Bacalla (Gadus morrhua) envairialabiosferaenuns 8 a 12 >>
Areng (Clupea harengus) envairialabiosferaenuns 4 u

AUS Gallines envairien iota la biosfera en uns . 16

Rata envairia tota ]a biosfera en uns . . 8 a
MAMfFERS Pore senglar envairia tota la biosfera en uns 56 a

Elefant a a 11 a n » io segles

En aquest quadre Vernadsky ha calculat el temps que horn trigaria
a ocupar tota la superficie terrestre , si un sol organisme tenia franquicia
d'immortalitat . Vegeu , per exemple, que les batteries (les del tifus i el
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8 A. ORIOL I A.VGUERA

colera) en menys de dos dies envairien tota la biosfera. Comprovem coin

la mosca tardaria, coin hem dit, 366 dies, val a dir un any. Per contra, les

gallines tardarien 16 anys, i els mamifers grossos, coin 1'elefant, per damunt

de ro segles. Doncs, inexorablement hem de morir un a un per a mantenir

la vida de tots.

UN ALLIBERAMENT. - Si, taninateix, hi hem d'arribar, fem-ho b6: la

caminada es Ilarga, i el darrer tram, feixuc. Unamuno, que va festejar

tota la seva vida amb la seva mort, a la llosa del sepulcre es va esculpir

-ell mateix- aquesta dita:

"Meteme, Padre Eterno, en to pecho,

misterioso hogar;

dormire alli, pues vengo deshecho

del duro bregar..."

Unamuno volia sortir d'aquesta vall per descansar. Aquest desig de
(,sortida)) es un punt essencial en la nostra meditacio. Parem-nos-hi.

Seria endebades explicar el «desig>> de sortir de la vall it qui no esti-
gues en stuacio vital d'alliberament. Caldria traslladar-se, per exemple,
a 1'estat d'anim del suicida. Be (Iue nralaltissa, es una situacio vital de
sortida.

L'estat d'aninl del qui vol sortir o, si voleu, la situacio vital que ens
incita a descansar, no sort sempre del duro bregar, coin volia Unamuno:
pot brollar, per exemple, coin una veueta religiosa i fina de la Fe sobrant.
Ortega ho ha dit: (Es nres facil de morir quan vcssa la Fe, que arrosse-
gar-se vivint quan aquella et manca)), i afegeix amb rma sinceritat que

voreja el cinisme: ((per aquesta rao jo no sento admiracio pels martirs:

sing enveja!)) En efecte: els martirs cristians sabien morir, volien morir;
Teresa d'Avila es moria de gapes de morir: ((que muero porque no

muero)).

Tampoc aixo no s'adiu anib 1'equilibri universal. Cal escoltar el
udesigO de sortir, si aquest desig arriba a la seva Nora. Ni l'estat d'anim
del suicida ni la situacio vital de Teresa no afegeixen un punt it l'harmonia

universal. ((Ni un ininut abans ni un minut despres.)) Acudir a la cita una

hora abans equival it desencadenar tin dramatisnre innecessari. Rccordeu
la tragedia de 1'accidentat. Acudir a la cita una hora despres es deixar

oral gust de boca als qui et volten. El punt es tan delicat, que no goso
posar exemples. Es tractaria d'un home ((acabat))..., de vegades absent

i tot, vull dir fora de si i fora d'aqui... el qual ens entestem a mantenir

artificialment guiats per una forca tradicional pastada amb un sentimen-

talisrne mal entes, si no rnorbos.
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QUAN, DONCS? - Al moment just. Viure vol dir acariciar un futur amb

illusio. El qui no viu acariciant una illusio malgasta el present inutilment:

val mes que se'n vagi.

Sense crits histerics, les coses ja passcn aixi; quan s'ha esfondrat la

segona vida i la tercera declina de puro bregar, s'encen una flaineta de

desig que no pot entendre el jove que viu, ara, en futur. Ja li arribara cl

seu Moment saturat de <<sentor Moridora>>. I be: el dolor de morir, com el

de parir, es un dolor biologic que serveix per a explicar-te l'entranya del

ten ((desig)) com no et podria explicar jo, ara, client una oracio ensucrada

de sillogismes. El dolor es sempre el gran confessor, i per a entendre'l be,

mes val un ai! que una enciclopedia.

CAL FER LES cosES m'.. ARA r sE'IPRE. -A 1'hora solemne, tots hem de

passar comptes: hi ha qui els to llargs i dificils; altres, curts i facils, a116

que la gent en din atranquillitat de consciencia», que vol dir estar en pau

o ((pans arnh Deu))..., es la millor penyora per a sortir a I'hora justa. Pero,

que cal fer per a fer les «paus amb Wit)), que es com dir les coses be?

Cada hora de les nostres vides to els scus deures i els seus drets. Dels drets,

tots en sabem massa; dels deures, rnai no en sabern prou.

Escolteu he la tonada i fern examen de consciencia:

El deure de la joventut rebel es saber lluitar.
El desire de la maduresa austera es saber guanyar.
El deure de la vellesa adaptada es saber perdrc.
El deure del moment ((esperah) es saber morir.

Pero fixeu-vos be que en aquestes afirmacions hem deixat assentat clue
la joventut ha d'esser rebel; 1'adult, auster; el veil, adaptat, i l'hora
final, esperada.

I be:

Saber lluitar es jugar net;
saber guanyar es no deixar perdre;
saber perdre es deixar guanyar;
saber morir es ((sortirn a 1'hora justa.

I ara, que? Paus amb I)eu? No em digueu... «que si la pujada» , ((que
si sou a mig cami)), sempre es hora de salvar-se per al qui es vulgui re-
dimir... Corn? Es giiestio de saber perdre, i... saber morir. Mediteu el
temps que calgui sobre aquests dos desires, els mes substantius del darter
train de la tercera vida.

((SABER PER1RE)) I ((SABER MORIR). - El yell que sap perdre es aquell

que es deixa guanyar sense fer-ne ostentacid. El que sap morir es el que
sap decidir-ho sense dramatisme i a la seva hora.
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MALA PREGONERA . - La mort ha tingut sempre mala pregonera . Ades la

basarda , adds el pessic del ( que hi haura ..., si hi haura o no hi haura,

sempre entorn de la dansa freda d'un funeral, amb encensos o amb silen-

cis segons el cas. Es que el traspas, no el podem cantar els qui estem en

situacio vital de viure . I com que no el podem cantar , el plorenl: veus-ho

aqui !

El pol oposat de Tanatos es Eros; 1'estat d'anim de Fun i el de l'altre

son com el dimoni i la creu . Vida i mort son pols incompatibles perque

la situacio vital d'Eros ds cantar a la vida. 0 simplement cantar. La situa-

cio vital de Tanatos cs descansar , morir o simplement (( sortir)) . Per aques-

ta rao no se li pot cantar a la Mort des de l'Amor. A Eros cal parlar-li de

vida. Seria impertinent de fer-li cantar sonets a la daga o al daguer.

A Tanatos cal parlar - li d'eternitat i de repos . A Eros, d'immanencia; a

Tanatos, de transcendencia . A Eros , activitat , aqui. A Tanatos, repos,

alla. Per a cantar 1'amor cal viure en situacio vital amorosa . Per a cantar

la mort cal viure en situacio vital morosa , pero , ai! des d'aquesta oon-

templacio (extasi, del qual ja no es torna) debades mai ningl podra cantar

1'equilibri universal.

Per aixo la mort ha tingut sempre mala pregonera.

Per aquesta rao, tenebra i por han suplantat 1'elegia que espera l'elogi

de 1'equilibri final.

L'EQUILIBRI FINAL ESTA Mf'S ENLLA I)E LA TEVA VIDA. - On rau 1'equilibri

final? La volva de la meva vida depen de les altres vides. Totes les vides

juntes son una volva en la dansa dels estels. Tots els estels i totes les

nostres vides son una volva de la dansa universal. Nomes l'Univers

compta en 1'equilibri final. Tornem a Teilhard: ((L'Univers bent par son

ensemble.))

Fixeu-vos, si no: el pare ha mort, i mentre jo ploro la seva vida, les

altres vides (de fora vila) ara celebren la fugida que deixa un lloc. Quan

Eros plora, Tanatos canta, i quan tot dansa, l'Univers riu.

UNA FORMULA A DMEDrrAR. - Si l'equilibri total pressuposa inexorable la

destruccio individual , no troho altra formula millor quc aquesta:

((ENTRAR, DEIXAR PENYORA I SORTIR))

Deixar penyora vol dir pagar tribut de fertilitat. Si nomes en tens

una, Val mes morir desprds d'haver-la usada. Posseir i morir: ds el cami

de moltes vides que nomes fan una sembrada. Entrar, fecundar i morir:

es tota la vida de 1'Efemera, aquell insecte -efimer- el mes celebrat

potser, entre els poetes cantaires de 1'eternitat. Tu, home, tens el cami

mes llarg. La teva vida es fertil en la mesura que es sobrenatural: vull
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dir creadora. Si vols complir-la com Wu mana, cal que tornis 1'acci6,
gesta; la comunicaci6, consol; la paraula, poesia; el silenci, intencio;
el crit, mtisica; la sexualitat, amor... si cada punt que toques l'illumines
aixi, es que la teva fertilitat encara dura. Quan s'estroncara aquest poder
fecundador, comencara la teva hora. Mentre tinguis delit per a ecsobre-
naturalitzar» les coses (i les descossifiques), i tornes la pedra estatua, o la
paraula, consol, pagues tribut de sembrada, vol dir que no ha arribat
encara el teu moment.

I SAPIGUES QUE L'HORA Cs DOLCA. - D'altra handa, cal que sapigues que

el ((panic)) a la mort, Them inventat els qui vivim d'aquesta banda, afer-

rats com naufrags al po1 de la vida. Des d'Eros, ja ho hem dit, no es pot

cantar la sortida. Eros, diving, es radicalment incapacitada per a en-

tendre la mort, corn el pol positiu no pot entendre el negatiu... Car si

s'hi acosta, salta l'espurna.

Aixo vol dir que la suposada tragedia de l'agonia es un dramatis per-
sonae per a nosaltres espectadors, pero una dolca companyia per al viatger
que se'n va. Cal repetir-ho: des del nostre pol tot es fa tragedia; des
de l'altre pol tot es fa dolor. Dit d'una altra manera: el qui se'n va no
sofreix, pero fa sofrir.

REVIFALLA DE LA MORT. - El bon observador ha vist la revifalla mirant

de fit a fit els ulls del qui se'n va. De cop veieu com si una flameta de

Sant Elm li encengue.s per tin moment els ulls. Jo he vist el foc follet en el

traspas de la meva mare i en el del men germa; aquesta revifalla de

l'esperit sembla talment 1'encesa d'un benestar fugac que contrasta amb

la ruYna corporal del qui se'n fuig: se'n fuig?

Els psiquiatres parlen d'una psicosi toxica, una mena d'impregnacio
del cervell feta per verins endogens; en tot cas, replicariem nosaltres, els
verins serien substancies allucinogenes que per un moment porten a pa-
radisos artificials, una veritable psicodelia barreja de nirvana, ataraxia
i Cel.

Von Flies ens ha explicat que aquesta ((euforia)) de 1'agonic es el millor
testimoniatge d'una alliberacio dolca i agradable. I afegeix: les revelations
que ens han fet les personcs que han arribat a les portes de la mort (ofe-
gats, penjats, condemnats, fisiolegs) son d'una sensacio que depassa tots
els limits d'una fe religiosa o d'una conviccio filosofica. En el moment
del traspas tots se salven del dolor, creients i descreguts, filosofs i anal-
fabets.

Si, tanmateix, els bravos d'una amant ens transporten com un ntivol
a la nit eterna, vol dir que en el moment just es desvetlla dintre nostre
un instint tanatic tan fort com ho pugui esser l'instint erotic. L'un, desig
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12 A. ORIOL I AV'GUHRA

de viure aqui; l'altre, de sobreviure alla. Aqui i alla, volem dir, caducitat

biologica i eternitat universal.

Adhuc els automatismes de 1'ag6nic -reflexos de defensa, ranera,

anoxia- no es poden comptabilitzar en el capitol de la tragedia, almenys

quod se, be que si quod nos.

El dolor de inorir, coin el de la virginitat que es perd, es el que ens

ensenya el cami que ens porta a una urgcncia inexorable, com el dolor

de parir; set de viure, set de morir, set d'amar son altres tantes situations

vitals que ens menen a combregar amb la vida, l'eternitat o el lliurament.

SET n'ETERNITAT. - Per a despertar-la cal estrenar un estat d'aninl que

nonles raja de la situacio vital que es presenta a 1'hora justa- de contribuir

a 1'equilibri universal, quan les Gracies i les Moires a la mateixa rotllana

juguen amb la gravitacio i amb el foe de l'infinit, amb els volcans que

se'n venen i els planetes que se'n van.

Cal fer un esforc per it imaginar que davant la voluntat de viure por-

tent amagada una voluntat de inorir; nomes que aquella es reflexiva i

es constant, mentre que aquesta ni es pensable tan sols... cal, com deia

Unamuno, cridar-la, sacsejar-la, posar sal a la ferida... Es tracta d'un

instint reprimit potser per I'accio d'Eros, que es complau dia i nit cantant

sonets a la vida, a la vida que encara viu!

Pero... si teniu l'orclla fina, un dia sentireu un filet de veu coil) una

mena d'aspiracio ataraxica que us parlara de la quietud eterna: es el crit de

la Terra!

GRIT DE LA TERRA. - Hi ha dos gallecs adinirables que ens han parlat del

crit de la terra en to major: Novoa Santos i Rof Carballo. D'entrada ja

fa pensar el que morrifia, en gallec, vol dir mort petita, es a dir, amortetan

o nlortissa. ((Yo veo en el sentinliento de la morrina)), din Novoa, (la expre-

sion mas profunda y pura del instinto de la lnuerten.

;Es cert que la morrina se'ns presenta quan perdem la Terra. Porteu-

me a morir a casa!, diu la gent que viu desterrada com jo. I Verdaguer

deia:

mes, ai!, tornau-me en terra,

que hi vull morir.

Maragall parla «del terrer en el qual tots tenim les arrels clavadesn.

(En aquesta crosta esta tot el passat de la humanitat; tot surt d'aquest

terrer i tot hi torna.))

Es compren, doncs, per que sentim l'enyorament corn un dolor pregon,

justament quart Tanatos comenca a rondar.
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I la primera sonata que ens dispara no sabria dir si es troba mig ama-

gada rera l'elogi que fan tots els trasterrats quan parlen del canipanar

del poble, i en parlen tan sovint!

Et. cLAUSrRE TERRENAL. - Tothom parla d'encunys. La natura perd

punts en la mesura que els guanya nurtura. Avui to rocs forca la circums-

tancia que no la genetica. Alto que soc jo depen en gran part de les petja-

des que els altres deixen damunt meu. L'honic surt a for de vida com una

simfonia inconclusa. . i ha de seguir 1'aventura, dia a dia. Per a portar a

cap aquesta empresa, els psiquiatres saberuts ens parlen de tres claustres

que ens van marcant a poc a poc: claustre maters, claustre familiar i

claustre social.

Si m'he fet entendre, estareu amb mi si us dic que per a ((acabar))

l'aventura de l'homenia, per a arrodonir fins al final la simfonia de ca-

dascu, ens manca encara el claustre darrer: no se si seria millor de dir-ho

com Maragall, ((claustre terrer)), pero sc que es el que invoquem tots quan

sentim que ens estreny la tonada de l'enyorament...

Morrina o enyorament... era el crit de la terra que estrenyia el cor de

Verdaguer quan deia:

Dolca Catalunya,

Phtria del meu cor.

Quan de to s'allunya,

d'enyoranca es mor.
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