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Hi ha llibres cu-
riosos, hi ha lli-
bres necessaris i
hi ha llibres bri-
llants. Però no
n’hi ha gaires que
siguin totes tres

coses alhora. I que, a més, estiguin
tan ben filats com aquest espèci-
men curiosíssim, un petaner fill de
l’assaig i la narrativa que és la car-
ta de presentació d’un autor –o fins
i tot d’un intel·lectual– hàbil i atre-
vit. Sí, un intel·lectual, aquesta es-
pècie en perill d’extinció. Raül Gar-
rigasait, filòleg clàssic de formació,
ha traduït Plató, Goethe i Rilke, i
els filòsofs Zygmunt Bauman i Pe-
ter Sloterdijk, entre d’altres. No-
més algú que tingui la ment ben en-
dreçada gràcies a la cultura clàssi-
ca i ben equipada amb lectures
abundants és capaç d’escriure un
assaig sobre Diògenes, fer-lo seguir
per un altre sobre el mite de l’ho-

La força de la
perspectiva

FILÒLEG CLÀSSIC
DE FORMACIÓ,
RAÜL
GARRIGASAIT HA
TRADUÏT PLATÓ,
GOETHE, RILKE I
SLOTERDIJK,
ENTRE D’ALTRES.
‘EL GOS
COSMOPOLITA I
DOS ESPÈCIMENS
MÉS’ (A CONTRA
VENT) ÉS EL
PRIMER ASSAIG
QUE PUBLICA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL landès errant i encara afegir-n’hi
un tercer sobre els dubtes existen-
cials de Ramon Mercader, l’assassí
de Trotski. I només un bon escrip-
tor pot aconseguir que tots tres es-
tudis es deixin llegir més que bé,
lliguin entre ells i, a sobre, servei-
xin per il·lustrar una tesi. Per si no
hi hagués prou salts, el llibre es
clou amb un epíleg deliciós en què
l’autor fa una última acrobàcia grà-
cies a Zeus i Tifó per acabar ater-
rant de manera precisa, com una
gimnasta que clava tots dos peus a
terra després d’un exercici perfec-
te, aixeca el cap, s’adona que tots
els jutges li posen un deu i somriu.

El llibre s’obre amb un estudi so-
bre la vida de Diògenes el Cínic. Una
de les seves anècdotes més famoses
proclama que, un dia, a Corint,
mentre jeia estirat a terra (una acti-
vitat força recurrent en la gent sàvia
com ell), se li va acostar Alexandre
el Gran i li va preguntar si necessi-
tava res. La resposta del filòsof va
ser que s’enretirés una mica, que li
estava tapant el sol. A Diògenes
també se li atribueix la cèlebre fra-
se “Jo sóc ciutadà del món”, el veri-
table sac de boxa contra el qual l’au-
tor descarrega els seus ganxos. Per
començar, fa de filòleg i ens aclareix
que el que Diògenes va dir, en grec,
és que ell era un kosmopolites, és a
dir, un ciutadà del cosmos. Aquests
dos termes eren antagònics: una co-
sa era la polis, o ciutat, amb les seves
lleis, i l’altra el cosmos (pedres, ani-
mals, estels). Una paraula que inclo-
gués tots dos conceptes només po-
dia ser una burla: el que volia dir Di-
ògenes era que no pertanyia a cap
polis, que no obeïa cap llei, i que
tampoc no volia cap dret. I per de-
mostrar-ho havia convertit la seva
vida en una representació teatral:
vivia al carrer, dins d’una bóta, i ana-
va despullat.

El segon estudi és el nostre prefe-
rit: a partir de la història popular so-
bre el navegant etern que Wagner va
popularitzar amb la seva òpera, i que
representava la irrupció de la moder-
nitat respecte a l’antic ordre teocèn-
tric, Garrigasait analitza la figura del
turista contemporani, el desflorador
de paratges verges que, en tornar dels
seus periples mundials, corprès per
la misèria i l’alteritat que ha presen-
ciat, només sap dir: “Fliparies”. El
tercer estudi, finalment, li serveix
per comparar les personalitats múl-
tiples de Ramon Mercader amb la vo-
lubilitat de qui Bauman ha batejat
com a “home líquid”. Fa una precisió
necessària: el que Bauman conside-
ra una condemna és el que els seus
seguidors han convertit en ideal a as-
solir, cosa que no deixa de ser, diu
Garrigasait, una altra mostra de la
ximpleria generalitzada que campa
pel nostre món.

Arribem a l’epíleg i no hi trobem
conclusions. Per alguna cosa som al
dos mil dotze, què es pensaven.
L’autor es treu una última història
de la màniga, ens deixa bocabadats
com nens i ens envia a dormir. So-
miarem, segur, en un món en què
“no hi haurà éssers que es confon-
guin amb l’univers”, un món ple de
llocs que són “punts d’orientació
inconfusibles” a partir dels quals
podrem contemplar el cosmos i in-
serir-nos-hi amb la força que dóna
tenir perspectiva, ser d’un lloc. Si
això és un somni daurat o un mal-
son, toca a cadascú decidir-ho.
Hem dit que el llibre era curiós, i
creiem que ja ha quedat clar per
què. Hem dit que era brillant i no-
més cal llegir-lo per comprovar-ho.
Però també hem dit que era neces-
sari: demostra que el paratge erm
que és l’edició d’assaig en català
pot, i ha de ser, cultivat. Si volem
que hi arreli alguna cosa.✒
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EL SECRET DE ...

Hanif Kureishi, el cronista
dels suburbis britànics per
excel·lència, és un perso-

natge sempre entre dues aigües:
entre la sang pakistanesa i la bri-
tànica; entre la seva pell d’acadè-
mic de filosofia del King’s Colle-
ge i de trapella de barri; entre la
cultura salvatge dels 80 i una fa-
mília com cal –el seu pare era un
intel·lectual lletraferit funcionari
de l’ambaixada del Pakistan a
Londres i el seu tiet va ser un dels
grans escriptors pakistanesos del
segle XX–. Kureishi forma part de
l’espècie d’escriptor que més

m’agrada: el que relata a partir de
la seva experiència. I si la seva ex-
periència vital és lluny del que vol
explicar, Kureishi canvia d’escena
i se submergeix dins la merda.

Cadascuna de les seves no-
vel·les i pel·lícules són testimonis
d’aquesta introspecció al costat
més fosc de la societat i de la natu-
ralesa humana. També ho és Algu-
na cosa per explicar, la seva dar-
rera novel·la (Empúries, 2009).
En ocasió de la publicació d’aquest
llibre al Regne Unit, el crític lite-
rari de l’Observer Andrew Antho-
ny deia de l’autor que “els seus ulls

foscos són eloqüents de la seva ex-
periència. Si no han vist prou, sí
que indubtablement han estat tes-
timonis de massa coses”.

Llegint sobre Kureishi, de se-
guida apareix el nom de Bradford,
la ciutat anglesa amb l’índex més
alt de població asiàtica. Tots els
problemes de la integració de la
immigració a Europa ja eren la-
tents a Bradford fa 30 anys. La co-
munitat predominant són musul-
mans asiàtics, sobretot pakistane-
sos. L’any 1986 Kureishi va escriu-
re per a la revista Granta la
crònica d’una visita a Bradford.

Aquell escrit va marcar la resta de
la seva obra. A Bradford, Kureis-
hi recorre els barris més conflic-
tius de la ciutat. Hi ha escenes
d’una tensió esgarrifosa, com
quan en un bar el volen apallissar
perquè l’identifiquen com el guio-
nista de la pel·lícula de Stephen
Frears La meva preciosa bugade-
ria, en què el protagonista, un pa-
kistanès que regenta una bugade-
ria, acaba mantenint una relació
homosexual amb un ultradretà
anglès. El fonamentalisme religi-
ós no l’hi va perdonar i a Bradford
hi ha la prova.✒
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