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Benvolgut Vicenç, diuen els escrits que ets un traficant d’idees. Espero que acabis amb
els teus ossos a la presó o, millor, damunt del cadafal sota la guillotina, amb el teu cap
rodant entre la plebs cridanera, i tacant-la. Això voldria dir que les idees amb què
trafiques són grosses i perilloses. Perquè les idees escassegen i les opinions i els
comentaris ens inunden. Necessitem més coratge per fer sortir idees grans i perilloses
una altra vegada. D’aquelles que els funcionaris i els mercaders són els seus enemics
naturals, els seus depredadors. T’imagin traficant amb idees falsables o no, o idees que
només poden ésser corroborades dins del seu propi sistema, o solipsistes, la trampa dels
ganduls creients. Idees oblidades, inaugurals, obsessives o catastròfiques, o tot alhora.
Idees força o idees escombraria. Potser també alguna bona idea pegat antihemorràgica.
O idees sense missatge. Fins i tot idees de segona mà... Perquè, de vegades, ens creiem
que tenim idees pròpies: pobres de nosaltres! Les variacions de les formes de les formes
ens fiquen en un tornado gegantí devastador, anant i tornant al mateix temps. Totum
revolutum, idees i monedes. I si atenem a l’etimologia d’idea, del grec “eidos”, que vol
dir figura, forma, aspecte visible, em sembla que ens dissoldrem en el silenci
espectacular de la permanència del canvi. O xerrarem i xerrarem per veure si trobem per
casualitat un model que creiem que explica alguna cosa de tot això que està davant
nostre. Malgrat que si creiem que el trobem, durarà poc, fins que un nou element,
aparegut de sobte, sigui percebut. Tot el que està davant nostre està contingut ja en el
sistema de idees i models que utilitzem per il·luminar-lo. Per això, em sembla que no
existeixen idees sense interpretació, sense capellans ni màfies, que acostumen a ésser
nosaltres mateixos, malgrat que intentem amagar-ho. Forma, patern, idea, mònada,
bombolla, meme...i tant d’altres noms més. No són fantasmes, il·lusions o somnis, sinó
coses reals, tangibles, mesurables, moltes vegades més i tot que el que anomenen coses
materials, perquè perviuen més temps i en més espais, per més impures que siguin, car
una idea conté sempre d’altres. Les nostres emocions són les mateixes que la dels
nostres avantpassats sapiens, ja que compartim el mateix sistema nerviós i continuem
vagant per les mateixes sabanes, ara ja en part asfaltades. Tot suggereix que continuem
sent tribus territorials i caníbals que ens mengem els uns als altres, dissimulant més o
menys, protegits per més o menys idees o ideals. Tot suggereix que el tràfic o trànsit
d’idees, ni fins i tot les mateixes idees, tenen res a fer amb la força bruta, raw. Davant
de la força crua, l’art i tota la seva història, les idees i tota la seva arqueologia,
esdevenen només ornament, un collaret fet de dents, mans i testicles dels nostres
enemics. Ornament que, per cert, també ens ha servit per parlar i copular. Petita o gran
victòria, segons es miri. Acabaré citant-te, benvolgut traficant, una idea d’en Popper que
m’agrada molt: “El fet que puguem predir eclipsis, no significa, tanmateix, que tinguem
raons per predir revolucions”.
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