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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

S
ovint se sent dir d’algú que “xer-
ra massa”, però és raríssim sentir
el blasme contrari: que “escolta
massa”, i quan se sent és de for-

ma impròpia, perquè hom es refereix al
fet que algú guarda silenci quan hauria
de parlar. És una diagnosi fàcil dir que la
majoria de persones no sabem escoltar.
És sorprenent, atès que si vam aprendre
a parlar fou perquè de petits escoltàvem
el que ens deien. Un cop en vam saber,
vam oblidar l’acció que hauria de prece-
dir sempre la xerrera. Els professors es
queixen que els alumnes no escolten: hi
són de cos present però de ment absent;
hi senten, sí, però escolten amb pilot au-
tomàtic posat.Atenen més elsWhatsapp
o SMS del mòbil que el que diu la pro-
fessora. La dispersió i no la concentració
són norma a les aules, fidel reflex de la
vida de les persones, com l’individu que,
amb el comandament del televisor a la
mà, escolta (¿?) la seva dona que li mana parar la tau-
la per al sopar i alhora mira de treure, empenyent-lo
amb el peu, el gos posicionat davant de la pantalla.

Un mes abans del casament, ell parla i ella escolta.
Un mes després del casament, ella parla i ell no escol-
ta.Deu anys després, ells parlen alhora i els veïns escol-

ten.Aquest és el destí de moltes parelles.
Però el resultat no depèn només, com in-
sinua l’acudit, del desgastmartirimonial.
En realitat ve de la incapacitat de parar
atenció a res durant més de deu minuts.
I és que les condicions actuals de l’existèn-
cia –assetjada d’estímuls diversos, que
arreu reclamen la nostra atenció– de-
termina en gran manera la manera com
vivim.

Tenim només dues orelles, dos ulls i
dues mans, però allò que se’ns ofereix,
insistentment, per escoltar, veure i tocar,
és infinit. Com la canalla, que el dia de
Reis no sap per quina joguina començar,
i n’agafa una, i la deixa perquè l’altra li
fa més gràcia, i la torna a agafar..., la gent
d’ara és dispersa, desatenta i inconstant;
àvida del nou i incapaç de retenir-lo.

Un cop vaig llegir, en una novel·la, que
un personatge“només escoltava amb una
orella, perquè l’altra la tenia atenta a

les veus del seu interior”. Si així fos, rai.Tots volem al-
menys “tenir una orella que ens escolti”, i no pas que
només ens escoltin amb una orella. Sigui com sigui, pen-
sin que ara és temps de sega i, aprofitant l’estiu, val la
pena de fer bona la dita que sosté, encertadament,
que qui parla sembra i qui escolta recull.

Escoltar ambunaorella
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Ningú sap res
dels autobusos
Ja fa quinze dies que
van arribar a Lleida
dos autobusos amb
immigrants il·legals
procedents de Huelva
i, després de ser
detectats per la
Urbana, en vam
informar el dia 28 de
juny. L’alcalde es va
queixar davant de la
subdelegada, que al
seu torn va prometre
una investigació per
aclarir els fets. Ens
devem trobar davant
d’una investigació
molt exhaustiva,
perquè al cap de
deu dies encara
continuem esperant
que la subdelegació
de Lleida en digui
alguna cosa. A Huelva
sí que el subdelegat
va explicar el viatge a
la premsa, però
considerant-lo
habitual. Aquí estem
a l’expectativa i tot
apunta que es
repetirà la història de
fa tres anys amb un
transport similar
d’immigrants il·legals
que tampoc es va
aclarir. L’únic clar és
que els viatgers són
a Lleida.

L’expresident de la
SGAE acumula un al-
tre desencert en la se-
ua gestió, ja que Com-
petència ha multat
l’entitat per cobrament
abusiu a les bodes.

Teddy Bautista

Atresora una gran sa-
piència futbolística pe-
rò el perd el caràcter,
i això l’ha posat en
una difícil situació
a l’Athletic després
d’una agressió.

Marcelo Bielsa

El bisbe diu que ha
rebut elogis i crítiques
per renyar unes nenes
del Palau per la forma
com anaven vestides.
Nosaltres ens apun-
tem a les segones.

Xavier Novell

Personalitzem en la
directora d’Agrònoms
l’acord amb la Poli-
tècnica per unir esfor-
ços a l’hora d’investi-
gar, cosa que només
pot ser positiva.

la imatge
deldia
Greus disturbis
per lamineria
Una dona i una nena
van resultar ferides de
caràcter lleu a Astúries
en una altra batalla
campal entre miners i la
Guàrdia Civil. Els disturbis
es van repetir al pou
Santiago (a la foto) amb
sis membres d’un piquet
detinguts i dos agents
ferits.

J.L. CEREIJIDO

RosaTeira
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