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l’a rt de l a lentitud

Potser

hauríem de tornar a aquest art tan
humà que és la lentitud. Els nostres estils de vida
semblen inevitablement contaminats per una pressió que no dominem; no hi ha temps a perdre;
volem assolir els objectius tan ràpidament com en
siguem capaços; els processos ens desgasten, les
preguntes ens retarden, els sentiments no serveixen per a res: ens diuen que el que compta són els
resultats, només els resultats. D’aquesta manera,
els ritmes de l’activitat es tornen despietadament
antinaturals.
Cada projecte que ens proposem és sempre més
absorbent que l’anterior i té l’ambició de passar
per davant de tot. Els horaris s’allarguen i imposen
una reculada de l’esfera privada. I fins i tot quan
som a l’esfera privada cal continuar connectats i
disponibles en tot moment. Passem a viure en un
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espai obert, sense parets ni límits, sense uns dies
diferents dels altres, sense rituals reconfiguradors,
en un continu obsessiu, controlat de minut en
minut. Perdem l’alè, fem les coses perquè sí, atropellats per agendes i jornades encadenades que
ens fan sentir que abans de començar ja fem tard.
Tanmateix, hauríem de reflexionar sobre el que
perdem, sobre el que va quedant enrere, submergit
o en sordina, sobre el que deixem de saber quan
permetem que l’acceleració ens condicioni fins
aquest punt. Amb raó, en un magnífic text titulat
La lentitud, Milan Kundera escriu: «Quan les coses passen massa de pressa, ningú no pot estar segur de res, de res de res, ni d’un mateix.» I explica
tot seguit que el grau de lentitud és directament
proporcional a la intensitat del record, mentre que
el grau de velocitat és directament proporcional al
de l’oblit. És a dir, fins i tot la sensació de domini
dels diversos fronts, fins i tot aquesta entusiàstica
sensació d’omnipotència que la pressa ens dona,
és fictícia. La pressa ens condemna a l’oblit.
Passem per les coses sense habitar-les, parlem
amb els altres sense sentir-los, reunim informació
que no arribarem a pair mai. Tot transita en un
galop sorollós, vehement i efímer. En realitat, la

velocitat amb què vivim ens impedeix viure. Una
alternativa és rescatar la nostra relació amb el
temps. A poc a poc, amb petits passos. Però això
no es fa sense una desacceleració interna. Precisament perquè la pressió de decidir és enorme,
necessitem una lentitud que ens protegeixi de les
precipitacions mecàniques, dels gestos cegament
compulsius, de les paraules repetides i banals.
Precisament perquè ens hem de desdoblar i multiplicar, necessitem reaprendre l’aquí i l’ara de la
presència, reaprendre el que és sencer, intacte, concentrat, atent i u.
Encara que la lentitud hagi perdut posicions
en les nostres societats modernes i occidentals,
continua sent un antídot contra l’anivellament
normalitzador. La lentitud intenta fugir del que és
quadriculat; gosa transcendir el que és merament
funcional i utilitari; tria més sovint conviure amb
la vida silenciosa; anota els petits tràfics de sentit,
els intercanvis de sabor i les seves fascinants minúcies, el palpament diversificat i tan íntim que
pot ser lluminós.

