
M'agradaria que m'agradés 
 
M'agradaria que m'agradés dormir fins ben tard el diumenge, però a les set em desperto 
i ja en tinc prou. 
M'agradaria que m'haguessin agradat més els rolling, que transgredien i provocaven de 
veritat, però lo meu eren els beatles del ticket to ride i del fool on the hill, que eren com 
més tous i més aburgesats. 
I també m'agradaria que m'agradés l'opera, però es veu que no m'entra, i em quedo molt 
lluny, amb els concerts de brandenburg, la carmina burana o els valsos de Strauss. 
M'agradaria que m'agradés baudolino, però no he aconseguit passar de la pàgina trenta i 
acabo visitant la ciutat de les bèsties, el clan de l'ós de les cavernes o els pilars de la 
terra. 
M'agradaria que m'agradéssin aquestes pel·lícules lentes i hermètiques que guanyen 
premis i tenen tan bona crítica, com les hores del dia o elephant. Però m'avorreixo com 
una ostra, no entenc un borrall, enyoro les pel·lícules en què passen coses, i acabo 
somniant amb ghost, rient amb full monty o plorant amb tomàquets verds fregits. 
M'agradaria que no m'agradessin tant les pel·lícules de pressons i les bél·liques, cosa 
que òbviament delata una personalitat agressiva i autoritària. Però caig de quatre grapes 
davant d'una reposició de la fuga de alcatraz o del pont sobre el riu kwai. 
M'agradaria que m'agradés Brossa i J.V. Foix, però potser no hi arribo, i qui de veritat 
em sedueixen són Maragall, Estellés i Martí i Pol. 
M'agradaria que m'agradés (i que em sortís natural) parlar de companys i companyes, 
nens i nenes, gats i gates, cavalls i eugues, però em canso deseguida i se'm veu el llautó.  
M'agradaria que m'agradés coordinar i dinamitzar sense necessitat de manar; però 
m'agrada manar sense necessitat de coordinar ni de dinamitzar. Una llàstima. 
M'agradaria que no m'agradessin tant els acudits verds, però acostumo a plorar de riure, 
sobre tot si són de bascos. No sé per què. 
M'agradaria que m'agradés alunyar-me nord enllà, per poder ser més neta i noble, culta, 
rica, lliure, desvetllada i feliç; però com més vaig al nord, menys m'agrada.  
Mira que m'esforço, però no hi ha manera. Sempre m'agrada el que no toca. Serà veritat 
que de porc i de senyor se n'ha de ser de mena? Ben pensat, tampoc m'hauria d'agradar 
una frase tan tòpica i classista. Rectifico: 
M'agradaria que m'agradés dormir fins ben tard el diumenge, però a les set em desperto 
i ja en tinc prou. 
 
 
 
 
 
 
 


