Recuperació de dades en busca d’inspiració
Un relat de: Retorn Blau
Cada vegada estava més desesperat... Estava buscant els relats de feia temps en busca d’inspiració i per a
trobar un punt de partida...
Res... Res de res... Havia perdut els arxius... Aquell disc dur s’havia formatat massa vegades i ara era impossible
treure’n res de profit ni amb eines de forense informàtic...
Tot i no haver canviat el disc dur per un d’última generació per precaució, ja que els discs durs d’última generació
feien més difícil la recuperació de dades, amb un disc dur antic tampoc era possible recuperar res...
Res... Res de res... Ni música, ni lletres de cançons, ni escrits, ni res de res... Havia de començar totalment de
zero...
En part la idea era començar altra vegada... Fos partint d’algun punt o no... I ara estava obligat a partir del no
res...
Fet i fotut ja podia començar a escriure... El no res també era un bon tema... Valia més el no res que res de res...
Però... Posats a pensar... El res de res també era alguna cosa... El no res també acabava sent alguna cosa en si
mateixa... Per minsa que fos...
Des d’aquell mateix punt de partida li havia sortit més d’un conte temps ençà... Tot i que amb res, res de res i el
no res ja s’estava embolicant i entortolligant ell sol...
El full en blanc el feia posar dels nervis... Res... Res de res... No res... Full en blanc...
Realment ell servia per escriure?... O era una fita que havia de deixar córrer?... Era una afició fugaç per la qual
no tenia talent?... O era una afició per la qual tenia talent però en canvi no li rutllava per culpa de la seva
vagància?...
Què havia de fer?... Picar pedra?... Anar escrivint encara que no sortís res de profit?... O esperar la inspiració?...
Quan sabia que tenia inspiració?... Era un estat o un pensament fugaç?... Quan durava?... Era allò mateix que
estava sentint en aquell moment o no s’hi assemblava gens?...
Ho havia sentit mai?
Existia?
Existia ell?... O només era un personatge mediocre d’un conte mediocre?
Un personatge pot sentir de veritat?... O no?
I sentir encara que no fos molt intensament?... Com un insecte?...
Realment els insectes no senten o simplement no ho percebem?
I si senten més que nosaltres?
I si ells creuen que som nosaltres els que no sentim?
I nosaltres alhora creiem que ells no senten...
Què feia un personatge mediocre d’un conte mediocre pensant en insectes?... En sentiments?... En els
sentiments dels insectes?...
Realment estava partint de zero amb algun criteri o simplement escrivia la primera bajanada que li passava pel
cap?
Segurament si...
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Estava escrivint bajanades...
Per coses realment profundes ja hi havia qui buscava paraules complexes, estranyes, poc corrents... Que ell, el
personatge, no pensava buscar, dir, ni pensar...
Era entenedor el que escrivia?
No ho sabia...
Era bo el que escrivia?
Tampoc ho sabia...
Ell treia el que tenia a dins seu i era la única cosa que podia pretendre...
Ja hi hauria qui digués que era bo...
Ja hi hauria qui digués que era dolent...
Ja hi hauria qui ni ho llegiria...
Ja hi hauria qui opinaria sobre el seu escrit sense entendre’l...
Ja hi hauria qui opinaria entenent l’escrit...
Hi hauria molts matisos...
Hi hauria moltes opinions...
Adulacions de qui ni tan sols l’ havia llegit...
Enveges...
Elogis...
Elogis falsos amb rialleta a l’esquena...
Crítiques constructives...
Crítiques destructives...
O potser ni tan sols això...
Simplement, potser, total indiferència...
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