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La llum del filòsof

Un filòsof mai no mor, la seva obra resta per sempre. Els filò-
sofs ens acompanyen com llums incandescents, com fars des d’al-
ta mar. Ens aclareixen la ment amb les seves idees generades des
d’antic, i ens orienten el cor amb els valors de sempre renovats no
sense un esforç titànic i una gran fe en l’existència humana. Els
filòsofs repensen, reformulen el pensament a cada generació, el
bategen amb aigua pura. Aquesta és la feina de tota una vida, una
vida lliurada a la més alta dama i la més exigent: la saviesa.

La llum del filòsof queda encesa per sempre, il·lumina els car-
rerons foscos de l’ànima. El passat 23 de desembre de 2006 moria
Jordi Riera i Moré, el nostre amic filòsof. Ho era per necessitat de
desbrossar les incògnites de la vida, per respondre les preguntes
essencials. Era filòsof per vocació, ja que per guanyar-se la vida va
exercir diverses professions. Jordi Riera tenia una talla humana
imponent, tant en el pla físic com en l’espiritual, ja que amb el seu
encant personal i la seva conversa intel·ligent no deixava indife-
rent ningú.

La filosofia de Jordi Riera és una filosofia avançada al seu temps.
Acostuma a ser així quan el pensament és original i trenca esque-
mes. Per aquesta raó tantes vegades el filòsof es troba sol en aque-
lla escala que ha pujat tan amunt, es troba a la intempèrie i amb
l’aire fred que li colpeja el rostre. Però Jordi Riera venia de la raça
dels herois i sempre va fer front als embats del vent. Sabia que el
seu pensament esdevindria, ara o quan sigui, llavor fèrtil per als

nous temps. La incomprensió o la indiferència ambient són sim-
plement circumstància.

Jordi Riera i Moré va encendre molts llums, les seves obres són
claror per a qui vulgui servir-se’n: L’estructura de la realitat (1984),
La porta en el mirall (1997), El límit de l’infinit (2000), Decidir és
crear (2003), La naturalesa de la realitat absoluta (2004) i els
Poemes cinètics (1997), on va escriure:

De la solitud rebo el valor, / de la ignorància, l’interès, / i de la
mort / l’apassionat amor per la vida.

Es fa difícil resumir en aquest espai l’abast i complexitat de la
filosofia de Jordi Riera, que ell anomenava filosofia cinètica, o
filosofia abstracta. A fi i efecte d’acostar el seu pensament al lec-
tor/a, en relato alguns conceptes:

Temps. Tot canvia constantment. A la memòria lineal d’aquests
canvis l’anomenem temps. El temps no es pot retenir, només es pot
aprofitar. La millor economia del temps és la que s’obté renunciant
als seus beneficis. L’existència és efímera però eterna perquè és
l’expressió de l’esperit que està fora del temps. Totes les coses
som formes de l’esperit.

Individu. Cada individu és un nucli únic d’energia que canvia
constantment de forma i d’expressió durant el seu perpetu viatge
cap a la creació infinita. Ser creatiu és descobrir el que hi ha abans
i després del que s’ignora. La Unitat Absoluta espera de nosaltres
la creació, no la submissió.

Vida/mort. En realitat ningú no mor ni ningú no viu: som for-
mes de l’esperit que constantment es generen i regeneren en una
meravellosa i eterna autocreació.

La filosofia de Jordi Riera i Moré, tant com una filosofia és una
metafísica, una espiritualitat.|

Teresa Costa-Gramunt

Comencem amb una consta-
tació rutinària, una mica planyí-
vola; ja han passat uns altres
Tres Tombs, els del 2007! El que
a molts altres llocs és una data
anònima, a Vilanova i la Geltrú
es converteix en una festa im-
portant, un agradable pont en-
tre el Nadal i el Carnaval. Entre
mudar-se –una mica-, sortir a la
Rambla, comprar el tortell, si-
tuar-se per veure el que es pu-
gui i el que deixin els nens, el
dia de Sant Antoni deixa una
agradable sensació de parènte-
si, sense oblidar-nos del regus-
tet del tortell de massapà.

Suposo que tant per als or-
ganitzadors com per als partici-
pants els Tres Tombs  han d’aca-
bar-se convertint en una fita, hi
deu haver un abans i un després
d’aquest dia. Deu ser costós i
complicat, que tot surti bé cada
any. No ho conec gaire; la ve-
gada que hi vaig estar més a
prop va ser l’any 2004, que el
Jordi Alsina em va demanar un
conte per al programa. Me’n
recordo que ho van fer amb molt
de temps, amb molta prepara-
ció; si això és només per al pro-
grama, vaig pensar, Déu n’hi do
per a tota la resta! Em va cos-
tar, aquell conte. Un conte d’en-
càrrec, amb un tema concret, no
sempre surt com es voldria.
S’escriu del que es coneix, o si-
gui que vaig llegir els progra-
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mes d’altres anys,  vaig veure
els DVD i vaig  intentar posar-
me dintre de la pell del meu per-
sonatge, un antic baster que re-
presentava que vivia per als
Tres Tombs i  es moria precisa-
ment un dia dels Tres Tombs;
Sant Antoni en persona el guia-
va cap a l’eternitat. Però no va
quedar gaire rodó; clar, jo sem-
pre els he viscut de fora!

 Des de fora, cada any més
domina la sensació que hi ha

molta gent i molts carros, pot-
ser massa, vistos els embussos.
Molt grans, també, encara que
n’hi ha de ben espectaculars:
bótes, sacs, troncs... Tot un món
que ja no hi és. Si toca un matí
de sol, com el d’aquest any, l’es-
pectacle dels carros i de les bès-
ties és un privilegi, una lliçó
d’història. Sempre tendim a ide-
alitzar el passat, però devia ser
dur, aquell món d’abans, el de
les carretel.les i els traginers, el

dels cavalls i les muntures. Sen-
se comptar com devien quedar
els carrers, tots bruts de fems, i
com devia ser viatjar en carros
o en diligències, la lentitud, el
traqueteig... Per força la mane-
ra de mirar el món també havia
de ser diferent.

Per al meu fill gran, l’atrac-
ció d’aquest any ha estat un car-
ro enorme, ple de sacs de sar-
ments –em sembla-  que s’ha
endut un extrem d’un rètol llu-
minós d’un Telebanco, la lletra
O, en concret. Mira, mama, ha
quedat en català!, ha exclamat
en  Francesc, i s’ha quedat tan
content. Home, doncs, ben mi-
rat, el cas en si té un deix de jus-
tícia poètica; ni sancions ni mo-
dernitats, un bon cop de carro
entra en conflicte amb el món
banquer contemporani, tan cre-
gut, tan cibernètic, i el passa
sobtadament al català. Sense
més connotacions; un dels pocs
pagesos que hem vist amb bar-
retina parlava en castellà, i molt
a prop nostre hi havia una noia
equatoriana o colombiana, jove-
níssima, escotadíssima, que
duia una nena en un cotxet. Ha
agafat la nena a coll perquè ve-
iés els carros i la nena, sense
dubtar-ho, se li ha llençat a la
pitrera –tan a l’abast– i s’ha po-
sat a mamar. La tradició que es
renova; com ha de ser.|

M. Rosa Nogué i Almirall


