Interésser
“Si sou poetes veureu de seguida que aquest full de paper conté un núvol. Sense ell,
la pluja no existiria; sense pluja, els arbres no creixen, i sense arbres no hi ha paper.
Si el núvol no existís, el paper tampoc no existiria. Així podem afirmar que el núvol i
el paper intersón, són interdependents. El terme interésser no apareix als
diccionaris, però es forma combinant el prefix inter amb el verb ésser per crear-ne un
de nou: interésser.
Si observem el full de paper amb més atenció també hi podrem veure el sol; sense
aquest element, els boscos no creixen; de fet, res no creix sense sol: el sol i el paper
intersón. I si continuem amb aquest exercici, veurem també el llenyataire que va
tallar l’arbre i el va portar al molí per transformar-lo en paper. I també detectarem el
blat: sabem que el llenyataire no seria persona sense el pa diari, i per tant el blat que
el forma també és present en el full de paper, com també hi són els seus pares. Des
d’aquesta perspectiva, reconeixem que sense tots els elements que hem esmentat el
full de paper no existiria.
Centrant una mica més l’atenció, ens podem veure a nosaltres mateixos. No és
massa difícil: quan mirem el paper, forma part de la nostra percepció. La vostra
ment, i la meva, hi són presents. Així, podem afirmar que el full de paper ho conté
tot. No hi ha ni una sola cosa que no hi sigui present: el temps, l’espai, la calor. Tots
ells coexisteixen amb el full de paper. Per això, crec que el mot interésser s’hauria
d’incloure al diccionari. Ésser és interésser. No podem existir nosaltres sols, hem
d’interésser amb tot el que ens envolta. Aquest full de parer és possible perquè la
resta d’elements també existeixen.
Imagineu-vos que volem fer tornar aquests elements al seu origen inicial: volem fer
tornar un raig de sol al sol. Creieu que l’existència d’aquest full de paper seria
possible? No, perquè sense els rajos de sol res no existeix. I si fem tornar el
llenyataire al ventre de la seva mare? No tindríem full de paper. Hi ha una sola
realitat: que aquest full de paper està format per elements aliens a aquest. Sense
aquests elements, com ara la ment, el llenyataire, el sol, etcètera, no existiria el
paper: en la seva petitesa, el paper conté la grandesa de l’univers”.

