El llibre i la rosa
Dv, 6/05/2022 per Lluís Serra
Gerasa
Acaronar la paraula, mimar-la, escodrinyar-la, conèixer-ne les arrels i els
significats, descobrir el seu lloc en una constel·lació de milers de paraules
estampades en un llibre imprès o digital… D’això es tracta. La paraula aglutina el
que es vol expressar i vehicula la comunicació. Cada llibre és com una petxina que
potser conté una perla de saviesa. Totes les llibreries són plenes de les meves
ignoràncies i les biblioteques, totes plenes dels meus
desitjos. La paraula no és una creació ni una conquesta. Joan, l’evangelista, al
llibre sagrat ho va exposar magistralment: «Al principi existia el qui és la Paraula.
La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu.» Les nostres paraules són el
reflex temporal de la Paraula eterna. Són els centelleigs multiformes, en diferents
claus idiomàtiques. Són portadores de llum, alhora que en algunes d’elles hi
projectem les nostres ombres. En català «parlar» és també
«enraonar» perquè la paraula conté la seva dosi de raó. Per això, es vincula al
pensament i a la filosofia, disciplina aquesta que es vol marginar dels plans
d’estudi. La paraula assoleix la màxima bellesa quan es posa al servei de la veritat,
de l’amor i de la llibertat.
La rosa cal contemplar-la, olorar-la, tractar-la amb delicadesa, regar-la… La
sensibilitat es nodreix de la beutat, de l’art i de la cultura. Més enllà de tot això, la
rosa simbolitza l’amor. En aquest sentit, cal conrear-la, dedicar-li temps, tenir cura
de la seva fragilitat. El petit príncep va arribar a entendre que «és el temps que
has dedicat a la teva rosa el que l’ha feta tan important». Cadascú és responsable
de la seva rosa.
A Catalunya, per la festa de Sant Jordi, el llibre i la rosa s’agermanen. Tots
necessitem sensibilitat i pensament, amor i cultura. Quan vull buscar els meus
orígens biogràfics del que representen el llibre i la rosa en la meva vida, veig que
no són una conquesta meva, sinó una transmissió familiar: la biblioteca del meu
pare i el piano de la meva mare. Paraula i música. Escrits i interpretacions. Dos
camins diferents i complementaris per construir l’amor. El llibre i la rosa, més que
reclams comercials, són una realitat quotidiana i una transmissió de valors
esplèndida.
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