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ARTICLE D’OPINIÓ
ENTUSIASME SUSPITÓS
Cada matí quan agafo el metro, procuro no
mirar l’avís, però hi ha dies que entro just
en aquell punt del vagó i, al inal, els ulls se
me n’hi van: “És obligatori cedir aquests
seients a persones que mereixen una
atenció especial”. Zasca. L’advertiment
segueix allà i, a mi, en llegir-lo m’agafa
aquesta pena, aquesta vergonya, aquesta
derrota. “És obligatori cedir aquests
seients a persones que mereixen una
atenció especial”. Va, que avui tinc ganes
d’anàlisi crítica del discurs.
“És obligatori”
Estem tontos o què ens passa? Com n'ha
d'estar, de malalta, una societat per haver
de normativitzar això, per fer obligatori que
deixem seure a qui va amb crosses?
Fer-ho obligatori ajudarà a crear una
cultura de la solidaritat i l’empatia? O
reforçarà la idea de sacriici i acció
desagradable que s’ha de fer? Què implica
que sigui obligatori? Si no t’aixeques, el
segurata et pot fer fora? Et faran pagar una
multa? Els altres seients no s’han de cedir
a ningú, perquè no és obligatori? Recordo
un dia que vaig demanar a una noia que
s’aixequés d’un seient qualsevol perquè
una dona gran pogués seure i ens va dir
que els seients reservats estaven a l’altra
banda, que anéssim allà a demanar-ho.
Potser el títol d’aquesta columna hauria de
ser “L'acte revolucionari d’oferir ajuda
sense que t’hi obliguin”.
“cedir”
Diu el diccionari: “Cedir: Donar, transferir,
renunciant al dret propi”. Hi tenim dret
propi tu i jo sobre el seient, un cop hi hem
posat el cul?

“aquests seients”
En quin moment, en quin despatx, algú va
decidir que serien quatre o vuit o deu els
seients reservats a cada vagó? Amb quines
estadístiques a la mà?
“a persones”
En quin altre moment algú va establir que
les icones de l’avís serien un home amb
crosses, una dona –no un home- amb un
nadó en braços, una embarassada i un
home amb bastó? A l’alçada dels ulls de
les meves nebodes, en aquestes icones,
les dones només hi apareixen com a
mares. Deu tenir ills l’home de les crosses? I néts, el del bastó? No ho sabran mai,
les meves nebodes. Sí que sabran, però,
que quan hi ha una dona és perquè hi ha
una criatura.
“que mereixen una atenció especial”
Qui no mereix una atenció especial? Les
atencions especials només són les del
cartell? Com es podria fer la icona de
mareig o dels nervis i la tremolor de
cames? De debilitat ininita perquè tornes
de l’hospital de cuidar algú? De mal de
braços perquè vas carregant totes
aquestes carpetes? De cansament fatal
perquè ahir l’avui no existia i has ballat tota
la nit i ara has d’anar a treballar? De nit
d’insomni i maldecaps perquè no pots
pagar la hipoteca? De tristor ininita perquè
us heu despertat en un llit enorme i saps
que aquest cop l’adéu serà per sempre?
Les necessitats s’han de veure, amb codis
a primera vista, o ens les podem dir, sobre
la mínima coniança que hauria de bastir la

