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Quan et consideren sord.             (6-01-09) 
 

Dia de Reis. Estic escoltant perfectament per la ràdio i en directe una d’aquelles 
extraordinàries composicions de música clàssica com és el Messies de Handel.  Com he dit 
infinitat de vegades, tinc l’orella dreta una mica fluixa, però tampoc n’hi ha per tant. Puc gaudir 
plenament d’una de les coses que més m’agraden: la música clàssica. 
 

Quan es tracta d’entendre les persones que parlen públicament, a algunes per 
entendre-les s’hauria de tenir el sistema auditiu superdesenvolupat, ja que la seva deficient 
vocalització els fa incomprensible. Les ressonàncies de la veu d’alguns altres no s’adapten al 
meu sistema auditiu, però si me’n queixo em diuen que és perquè sóc sord. No ho veig pas 
així. Per què, doncs, si parla una altra persona i l’entenc de meravella? Amb tot, a vegades 
m’agradaria ser sord. És quan has d’escoltar una cosa que et fa mal, no un mal físic a les 
orelles, el mal és més profund, irreversible i durador.  
 

Un cosí de 4 anys dels meus néts Stahlie, en Marten, ha resolt la seva situació 
particular: Tenia un any i va patir una meningitis i va perdre l’oïda el 100% d’una orella i el 
80% de l’altra, el van operar amb èxit i ara porta un aparell. Quan la seva mare el renya per 
alguna cosa, es treu l’aparell i posa una cara com dient: “I ara, què?” Per què no segueixo el 
seu exemple? Puc posar-me l’aparell que la viuda Bassaganyas va donar-me, que era del seu 
marit i és molt bo, tot i que adaptar-me’l em va costar més que una mula curta, que deia en 
Brancellich, i no m’hi he adaptat, no em serveix. Si em poso l’aparell – sense piles – puc 
treure-me’l quan em convingui i fer veure que no he sentit res, però no és el mateix, perquè hi 
sentiré igualment i em doldrà.     

 


