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En un món cada cop més ple de desagraïts, i on la crítica per 
se és la divisa, són d’agrair altament aportacions com les que 

ens ofereix David Pagès i Cassú.

Aquest filòleg, que alhora es defineix com a dinamitzador cul-
tural i escriptor, és una de les persones més positives que hagi 
conegut mai i en els escrits del qual el negativisme brilla per la 
seva absència. I és evident que l’escriptor no és cap ingenu ni li 
passen per alt els fets destructius que transcorren al llarg de la 
vida i també les misèries que per desgràcia serva el nostre país. 
L’actitud de David Pagès és una actitud vital totalment conscient, 
en què l’optimisme aflora per damunt de tot. En certa manera, 
l’autor em recorda l’enyorat historiador Josep Maria Ainaud, el qual 
afirmava que «si has de parlar malament d’una persona, alesho-
res és millor no fer-ho».

El gironí David Pagès, autor d’una desena de llibres, publica ara 
Què t’ha ensenyat la vida? (202 veus). És una obra col·lectiva on 
Pagès fa de coordinador: es demana a 202 persones diferents que 
responguin a una pregunta tan senzilla com difícil de sintetitzar, 
que és la del mateix títol del volum. L’autor ha tingut l’habilitat i el 
mèrit de recollir les opinions de persones d’àmbits i de procedèn-
cia ben diversos, algunes de les quals són gent coneguda i amb 
una agenda ben plena, com Maria del Mar Bonet, Eliseu Climent 
o Joaquim Nadal. També hi figuren persones de categoria, ja tras-
passades, com mossèn Ballarín, Heribert Barrera o el citat Ainaud, 
entre altres. Una feina ingent i de formigueta d’uns quants anys.

El llibre, ben original, adquireix un to curiós a cavall entre la filosofia i el costumisme, i de respostes n’hi 
ha de tots colors, tantes com persones que hi reflexionin. L’escriptor i fotògraf Jordi Peñarroja no s’està 
de contestar que «ara no sé què dir-te, encara no se m’ha acabat. Llàstima que, quan s’acabi, no t’ho 
podré explicar». En canvi, les respostes de filòsofs, teòlegs, pedagogs i psicòlegs són més llargues i 
ocupen més espai. És el cas del teòleg Aureli Argemí, per exemple.

David Pagès creu en les potencialitats del nostre país, «els seus homes i dones il·lustres i els seus millors 
atributs com a poble», tal com es resumeix a la solapa del llibre. Siguin benvingudes, doncs, aquestes 
veus, i que l’autor ens brindi durant molts anys publicacions d’aquesta mena.  

jordi Manent i toMàs
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