
Xerrada Sobre La Falta de Sentit Comú

De Helnet’s Reich

M’he passat tot el diad’avui  més una mica d’ahir escrivint com a boja per treure una
nova història. Ara son les dotze i vint-i-set de la nit i no puc dormir.

He tractat de escriure a l’estil de Lemony Snicket pero simplement mai podia acabar
perquè sempre hi  havia més i més coses per explicar. També he tractat de fer una

historieta simple per riure perquè estava estressant-me. Ara em pregunto… Per
què? Per què sóc així? Per què en primer lloc volia fer una història per presentar-la

aquí si no m’ escollireu mai com a guanyadora? Estava plena de faltes i aquesta
“crítica” també a pesar  que esta feta amb ordinador.

Es suposa que estic escrivint en prosa, i és veritat però no és prosa literària, que es
el que voleu llegir. Si busqueu llegir una prosa maca llavors, canvieu immediatament

de text, perquè per a vosaltres serà una completa pèrdua de temps.

No sé el que vull mostrar per després acabar amb la moral pel terra perquè mai
guanyo, i està bé no guanyar. El problema és quan començo a actuar. Sacrifico

hores de descans, m’esforço per després… Que tot sigui igual?

Publicaré aquest diari (perquè sí, és un diari) per res. Podria haver començat per
aquí pero he malgastat un cap de setmana per res, a sobre gasto diners per la

imprenta.

No sé què fer amb tanta ràbia,  així que faré una crítica als concursos d’aquest tipus
perquè des que era petita sempre m’han semblat penosos.

Començaré pel més bàsic i és que… En què us baseu per determinar què és bo i
que no ho és? Sempre surten nominats els textos que sonin més macos, sense
qüestionar si són sincers o si signifiquen alguna cosa. Ho admeto, la majoria de

textos són boníssims, no com els meus. Mai seré bona escritora però… De veritat
veieu la intenció entre línies o només voleu llegir el que voleu escoltar? És més, ara

esteu pensant en el que estic dient? Perquè a mi em sembla que voleu donar un
significat més profund del que es veu en realitat. Ho diu la filla que detesta sentir els

meus pares veure el “Sàlvame” o el “Cuarto Milenio” amb atenció.
Soc una escritora frustrada amb molta ira perquè mai arribaré a res amb aquesta

actitud d’ autosacrifici i no sé com deixar de ser així. També, en el fons, soc
escriptora, però no de llibres poètics ni de textos macos en prosa, soc escriptora
però de psiquiatria, crítiques i investigacions socials. Tot ha anat malament per
canviar el meu gènere d’escitura. Jo no serveixo per escriure un text, jo escric

llibres. Amb una pàgina o dos, no en tinc prou.



Està bé, que em desvio. Vosaltres feu  servir els criteris, la majoria de casos amb els
ulls embenats. Pitjor si coneixeu qui és l’artista, aleshores es juga amb favoritismes.
Tinc la sort  que no sabeu qui soc i espero no guanyar perquè ara es sabrà a veus

quina es la vertadera opinió que amago.
Odio els adults i els favoritismes. I també odio que un text o poema guanyi perquè
ha fet servit el que és políticament correcte, com el feminisme barat o l’acceptació

forçada de la homosexualitat en els textos. Un exemple del que estic parlant és
Netflix. Si no coneixeu Netflix, us dic que és millor que veure Sálvame, perque

Netflix és una cadena d’entreteniment i Sálvame fa d’un delicte un espectacle. Un
espectacle que s’oblidarà amb l’arribada d’un altre delicte pres a broma.

Quan dic delicte, no dic delicte legal (que també en surten), sino delictes morals:
humiliacions, traïcions, faltar el respecte a la mort d’una persona aprofitant-la per fer

espectacle per hores d’atenció, etc.

Doncs bé, perquè parlo tant del molest Sálvame, dels favoritismes i de la meva
frustració personal? Totes tenen una cosa en comú, la societat de l’espectacle.

Estem tots tancats en la nostra ment, mantenint una visió egocèntrica  que tot ha de
ser ara mateix, com nosaltres volem. Això és el que pensem però realment no ens

importa que sigui de veritat, ens importa que ho sembli. Jo, per exemple, en el fons,
volia redactar per sentir-me com una més en el meu nou grup d’amics, als quals

estic molt agraïda que encara hi siguin i no se'n vagin com la poca majoria d’amics
que he tingut. Volia sense adonar- me’n , que descobreixin com soc en realitat, que
deixin de tenir la imatge equivocada que sempre dono als altres. No soc tímida, tinc

fòbia socia,l que és molt diferent. Volia de forma no conscient, fer- los veure que
també tinc capacitat literària i que soc més que una dibuixant de mitja categoria.

Volia una imatge nova.
Els que veuen “Cuarto Milenio”  de forma seriosa també volen una imatge nova,

perquè la que tenen no els  agrada gens. Vosaltres, l’equip docent que vol avaluar si
soc digne de guanyar un premi de 15 euros o no, no us quedareu amb el que dic,
sinó amb l’imatge de Helnet’s Reich. Guanyaré o no guanyaré perquè imaginareu

quin tipus de persona soc jo i no el que busco transmetre, i és el que critico en
primer lloc.

No serà l’ única crítica social que rebreu en la vostra vida, ho sé, però ho faig per
poder dir en el mirall que he aconseguit fer alguna cosa amb la meva vida que no

sigui donar-me vergonya, com estic fent ara mateix.

Amb aquesta crítica no busco guanyar, busco fer que penseu les decisions que
preneu en general. No vull conèixer més gent superficial, gent típica d’aquesta

societat, vull gent que vulgui veure més enllà. Quants més siguin, l'impacte serà més
gran.

Ara pensareu en escollir-me perquè he repetit diverses vegades la paraula societat i
semblava que sabia el que deia (és veritat). En fi, no sigueu com jo, feu servir el

cervell.



Helnet’s Reich


