
ALFA I OMEGA. Inici i final. Una activitat amb llibres

Un cadàver exquisit fet a partir de frases de llibres.

El libro es un pájaro con más de cien ales para volar. R. G de la Serna

ACTIVITAT

Obrir un llibre a l’atzar i copiar la primera frase que ens servirà per construir un relat i que

acabarem al final, amb finals. També podem escollir una primera frase d’un llibre que

recordem especialment.

L’alfa i la omega en la simbologia cristiana van de la mà, son la primera i la última lletra de

l’alfabet grec i representen la totalitat. Jo sóc l’alfa i l’omega diu el Senyor Déu, el qui és , el qui

era i el qui ve; el Déu de l’univers Ap 1,8. Crist repeteix aquestes paraules cap al final de la visió

apocalíptica “Jo sóc l’alfa i la omega, el primer i el darrer, el principi i la fi “Ap, 22,13. Totes les

coses, encara que es pensin fixes en el temps o en l’espai estan més enllà d’aquestes

dimensions, tenen el seu origen i conclusió en Déu, jo diria en el Misteri, de forma més general

i més enllà de les religions.

L’inici em sembla un moment singular, les primeres vegades sovint són recordades de forma

especial, el primer amor, el primer petó, el primer cop que veus el mar, o la neu, que vas a

l’escola etc... És un llindar, marca un punt d’inflexió, determina un abans i un després.

Parlant de llibres, escullo  el començament del llibre David Coperfield de Dickens:

“Si llegaré a ser el heroe de mi propia vida u otro ocupará mi lugar, lo mostraran estas páginas.

Para comenzar por el principio el relato de mi vida diré que nací ( según me contaron y así lo

creo) un viernes, a las doce de la noche.”

i jugant amb l’atzar..... no és cert, estic fent trampes, escullo un altre inici perquè recordo com

comença, és Metafísica de los tubos d’Amelie Nothomb;

“En el principio no había nada” que juga amb la fórmula que hem comentat. També ho fa Ian

McEwan a Amor perdurable, aquest si que l’he obert a l’atzar i la coincidència ha estat una

sorpresa agradable “ El principio es fácil de señalar” tot i que és clar que no hi estic gens

d’acord.

L’omega com a última lletra de l’alfabet grec equival a la Z en el nostre alfabet i simbolitza el

final. Ambdues juntes, l’alfa i l’omega simbolitzen la totalitat, com hem pogut apreciar en els

passatges bíblics de l’Apocalipsi.

En general, els comiats, els tancaments, les separacions... es poden considera a l’aixopluc

d’aquesta darrera lletra, que també  determina, un punt d’inflexió, un abans i un després.

Així com dèiem “Al principi...” , també podem dir “ Al final....” i acabar altre cop la frase.

Temes relacionats:

Inici

El salt. Un inici, una forma de passar a l’acció. Kierkegaard . Philippe Haslman.

Nus. La nostra història



Comentari de fragments d’alguns llibres sobre llibres. Farenheit 451Bradbury, La sombra del

viento Safón. El libro de arena Borges, La historia interminable Ende....

Final. Comiats. Tancament de Gestalts inconcluses


