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Dues de jubilats anglesos: 
Greene i Barnes

‘WHEN I’M  
SIXTY FOUR’ 
Una de les cançons més conegudes 
dels Beatles va ser When I’m sixty 
four, inclosa en l’àlbum Sergeant 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 
Era original de McCartney però la 
va signar, com era habitual, conjun-
tament amb John Lennon. Parla de 
la jubilació (en aquella època, el 
1967, un es podia jubilar als 64) des 
de la distància. I en el fons és una 
cançó més d’amor: “¿Hi seràs, enca-
ra? Em necessitaràs, encara? M’ali-
mentaràs, encara?” Però recull una 
visió de la vida de jubilat d’allò més 
típica i d’allò més british.  

Els jubilats anglesos protagonit-
zen novel·les i, per descomptat, 
pel·lícules. Feu un petit esforç de 
memòria i en trobareu un exemple, 
segur. I això sense incloure investi-
gadors, més o menys privats, més o 
menys professionals. Es contempla 
la jubilació com una època de pau i 
tranquil·litat, guanyada dia a dia i en 
què pots dur a terme tota la sèrie de 
hobbies i activitats que t’havies re-
servat per llavors. No cal dir que, en 
les novel·les, la presència de jubilats 
és precisament una invitació a tren-
car aquest paradís. Quan creies que 
ja no et passaria res, de sobte l’in-
esperat intervé i al final resulta que 
aquest període acaba sent el més in-
teressant de la teva vida. 

JUBILACIONS  
ATZAROSES 

És el plantejament de Viatges amb 
la tieta (1969), de Graham Greene, 
i d’El sentit d’un final (2011), de Ju-
lian Barnes, totes dues publicades 
recentment en català. La primera, 
enguany, a Viena, i la segona, fa 
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‘Viatges amb la tieta’ i ‘El sentit d’un final’, de Graham 
Greene i Julian Barnes, respectivament, parteixen 
de la base que mai no és tard, encara que siguis una 
persona passiva, que no busca res

més o menys un any i mig a Angle 
Editorial. Són ben diferents, però 
alhora parteixen de la mateixa ba-
se: mai no és tard encara que tu si-
guis una persona passiva, que no 
busques res. El jubilat de Graham 
Greene té cura de les seves dàlies 
i el de Julian Barnes es dedica a te-
nir cura de la biblioteca municipal 
i en reparteix llibres en un hospi-
tal. En el primer, irromp amb tota 
la força la seva tieta septuagenària, 
que se l’emporta a voltar món i a 
passar aventures d’allò més il·le-
gals, relacionades amb maletes de 
bitllets que van amunt i avall (co-
sa, si cal, encara més horripilant 
per a un extreballador de la banca, 
com és el cas).  

En el segon, irromp el retorn 
d’una antiga època de joventut en 
forma d’estrany testament que el 
porta a reprendre el contacte, qua-
ranta anys més tard, amb un vell 
amor. L’exbanquer de Greene, sol-
ter, és pràctic, no mira enrere, no 
s’enyora del passat, li costa una mi-
ca deixar-se anar, és circumspecte, 
però està fascinat per la vitalitat de 
la tieta i s’apunta a l’aventura sen-
se dubtar. L’exgestor cultural de 
Barnes és més sentimental, sí que 
mira enrere, està divorciat, recor-
da els anys d’estudiant i, en particu-
lar, el suïcidi d’un dels seus millors 
amics. Però davant la reaparició de 
la seva antiga xicota, que l’havia dei-
xat per anar-se’n amb l’amic desa-
paregut, torna a sentir-se insegur i 
fa el ridícul com un jovenet. 
       Tant en un cas com en l’altre, un 
més divertit, l’altre més reflexiu (pe-
rò no pas trist!), un dels valors predo-
minants, si no el més important, és el 
respecte i la ruptura d’estereotips. 
Després hi ha la bona literatura, pre-
sent en els dos llibres.✒

ELS JUBILATS ANGLESOS PROTAGONITZEN LLIBRES I PEL·LÍCULES, COM ÉS EL CAS DE ‘L’EXÒTIC 
HOTEL MARIGOLD’, PROTAGONITZADA PER JUDI DENCH I TOM WILKINSON. FOX SEARCHLIGHT PICTURES

EL NOM, EL MÓN

Gabriel és un dels set arcàn-
gels, és a dir, un dels privi-
legiats que se situen al rang 

més alt de l’escala dels àngels. Se-
gons les religions, aquests set ar-
càngels varien de nom, però n’hi 
ha tres que solen coincidir i que 
són els més coneguts: sant Gabri-
el, sant Miquel i sant Rafel.  

L’imaginari col·lectiu  –gràcies 
als Pastorets i a les il·lustracions 
dels llibres religiosos– ens els pre-
senten com tres joves alts i cepats, 
rossos i de faccions agradables. 
Tres guaperes. Miquel és el cap de 
la milícia celestial, el príncep dels 

àngels, Rafel és el protector dels 
viatgers i Gabriel és l’àngel anun-
ciador, és a dir, qui va fer saber a la 
jove Maria que havia estat escolli-
da per ser la mare de Jesús, el fill 
de Déu. Per aquesta raó, sant Ga-
briel és el patró dels enginyers de 
telecomunicacions, dels missat-
gers, dels treballadors de la radi-
odifusió i dels treballadors de cor-
reus. És a dir, es considera el pro-
tector de totes aquelles professi-
ons que tinguin a veure amb el fet 
de comunicar un missatge. Curi-
osament no és pas el patró dels pe-
riodistes (que és sant Francesc de 

Sales). Deu ser que, en el cas de 
l’anunciació, Gabriel va fer pura-
ment de transmissor d’un missat-
ge que venia elaborat des d’instàn-
cies més altes. Cal dir que l’islam 
també considera que Gabriel va 
ser qui va revelar a Mahoma  
l’Alcorà. 

El nom de Gabriel significa en 
hebreu força de Déu o poder de 
Déu i s’usa pràcticament arreu del 
món, amb diverses variants i un 
gran ventall de diminutius, com 
ara Gabor, Gaël, Gabo i també Bi-
el. Aquest hipocorístic és propi de 
les Illes Balears i, en les últimes 

dècades –segurament per la seva 
sonoritat–, també s’ha fet molt 
popular a Catalunya. Des de la dè-
cada del 2000 és un dels noms que 
es posa amb més freqüència al 
Principat. La majoria dels pares 
que decideixen triar el nom de Bi-
el s’estimen més inscriure el nen 
així i no pas com a Gabriel, de ma-
nera que el diminutiu ha agafat 
personalitat pròpia, com si es 
tractés d’un altre nom. Ens tro-
bem davant d’un cas semblant a 
Laia i Eulàlia o al que ja vam co-
mentar aquí mateix de Lola i  
Dolors.✒
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