
Benvolguts alumnes: 
 
Us escric des de 450 quilòmetres de distància —“Tengo a mis amigos / en mi soledad; 

/ cuando estoy con ellos / ¡que lejos están!”, escrivia Antonio Machado als seus Proverbios y 
cantares— per agrair-vos de tot cor la vostra gentil i amable acollida de dimecres passat, 
quan vaig tenir l’honor de compartir amb tots vosaltres un interessantíssim col·loqui sobre la 
meva adaptació de L’ase d’or d’Apuleu. 

Tal i com us vaig comentar d’entrada, potser podíeu creure que era jo, l’autor —en 
aquest cas, el mig autor o adaptador— qui us feia el favor de visitar-vos per parlar-vos del 
llibre i de literatura, quan, de fet, vàreu ésser vosaltres els qui me’l vàreu fer a mi, en 
escoltar-me i, sobretot, en voler compartir amb mi les vostres inquietuds, idees i pensaments 
(literaris i existencials). 

No sé pas si vàreu aprendre gaire, amb la meva modesta aportació, però jo vaig 
aprendre, i molt, amb —i de— vosaltres; em vau donar i força: em vau ensenyar que, per 
fortuna, no tan sols no hi ha dues persones iguals sinó que cap no és millor que una altra, i 
que totes tenen molt a dir; que les persones, totes les persones, són el més preciós fruit del 
món. 

Crec que L’ase d’or pot servir de metàfora perfecta de l’enriquiment que pot oferir la 
literatura —i qualsevulla altra art o creació espiritual humana— a una persona: sense 
convenciment, sense esforç i dedicació, sense lluitar fins el darrer alè per allò que pensem 
que paga la pena, mai no aconseguirem treure’ns del damunt la pell d’ase de la incultura y el 
desconeixement que la temptació de la facilitat ens col·loca al damunt; més que viure, viure 
de veritat, amb tota intensitat, deixant-nos pell i ànima en l’intent, si cal, ens limitarem a 
sobreviure —a passar per la vida. 

Cada llibre ens ofereix la possibilitat d’endinsar-nos en un món nou —i, el que és més 
important, en una vida nova. I ens permet no només llegir-lo, o sigui, veure’l, sinó, sobretot 
viure’l.  

Quina altra activitat, tan accessible i immediat, coneixeu que us permeti viure, amb 
una intensitat tan acusada, tantes, tan diverses i fructíferes vides? Si us agrada viatjar i 
conèixer món, ni el més ràpid dels avions us durà més de pressa ni més lluny que el més, en 
aparença, discret dels llibres. 

Potser els llibres no ens faran millors, però segur que ens ajuden a veure: a veure 
amb més ulls, a veure més, a veure més lluny. 

 
Una bona abraçada, 
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