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Autors 
maleducats
El cap de setmana passat, convidat 
al magnífic festival Segre de Negre, 
una conversa amb el polifacètic i 
bon escriptor Sebastià Bennasar va 
fer sorgir un tema que es repeteix 
en el món literari. Parlàvem de Phi-
lip Kerr (1956-2018), conegut 
mundialment per les novel·les pro-
tagonitzades per l’inspector berli-
nès –o exinspector, depèn del cas– 
Bernie Guthrie, la majoria inventa-
des dins l’espai temporal del Tercer 
Reich. Sebastià Bennasar em va re-
cordar el pas de Philip Kerr per Va-
lència Negra, l’any 2017, poc abans 
de morir. Va explicar-me com ha-
via estat de mal educat tant a nivell 
personal com, diguem-ne, profes-
sional amb els organitzadors que 
l’havien convidat. Durant aquells 
dies, Philip Kerr va declarar a El 
País (17/V/2017): “Els autors som 
una gent molt rara. Per ser escrip-
tor has de ser dues persones alho-
ra: l’escriptor que es tanca a casa, 
que té alguna cosa d’esquizofrènic, 
i l’autor egomaníac, una mica bor-
ratxot, que va pel món signant lli-
bres i ha de vigilar per no acabar 
buidant el minibar de l’habitació. 
Quan has estat durant 11 mesos en 
una mena de confinament en soli-
tari, la temptació de comportar-te 
malament quan et deixen sortir és 
enorme”. Més clar, l’aigua. 

En queda l’obra  
I d’aquí la pregunta: quan s’és fan 
d’un autor –i un servidor ho és, de 
Philip Kerr– s’ha de ser capaç de dis-
sociar la persona del personatge? Jo, 
des de sempre, he opinat que sí. Pot 
agradar-te fins al deliri Josep Pla i al-
hora entendre perfectament que 
mai no se li donés el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes, per exem-
ple. Amb tot, el xoc és comprensible. 
Voldríem que el nostre autor fos, al-
hora, la millor de les persones se-
gons el nostre punt de vista.  

En el cas de Philip Kerr, prèvia-
ment a fer-se famós amb l’inspector 
Guthrie ja havia publicat un parell 
de magnífiques novel·les: Una inves-
tigació filosòfica (trad cast. de Mau-
ricio Bach, Anagrama, 1992) i Esaú 
(trad. cat. d’Ernest Riera, Edicions 
62, 1998). Però al final resulta que, 
tal com ell mateix admet, és incapaç 
d’aguantar la pressió que significa 
esdevenir una figura mundial i es 
“porta malament” amb qui és ama-
ble amb ell. No em fa gens de pena. 
Igual que no me’n fan els esportis-
tes multimilionaris quan ploren. 
Podria ser pitjor: hi ha autors famo-
sos maleducats i que, a més, són 
molt dolents.!
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La majoria de llibres 
que volen canviar 

el món queden lluny 
del seu propòsit, però 
aquest va camí d’acon-
seguir-ho. Greta Thun-
berg, una famosa acti-
vista de 16 anys, explica 
com va començar la 
lluita contra el canvi 
climàtic que ha mobi-
litzat milers de perso-
nes arreu del món

Canviem el 
món 
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“Els nostres pa-
res havien vin-
gut de Trinitat, 
Jamaica i Barba-
dos, de Sri Lan-
ka, Polònia, So-
màlia i el Viet-

nam. Tenien una feina merdosa, la 
ballaven magra per pagar el llo-
guer, estaven crònicament esgo-
tats, i sovint ens inculcaven idees, 
també crònicament esgotades, so-
bre la identitat i la respectabilitat. 
Però al Desirea’s eren possibles di-
ferents estils i relacions. Descobri-
es un nou llenguatge, captaves els 
gestos, els significats a flor de 
pell”. El Desirea’s és una perru-

Una mala tarda al barri 

queria on passen les hores d’oci els 
nois i noies d’una barriada d’una 
gran ciutat del Canadà. Una barri-
ada d’aquelles que els mitjans de 
comunicació anomenen “margi-
nals” o “conflictives”, plena de 
gent de classe treballadora que ha 
vingut d’un altre país i que lluita 
per entendre el món on han anat 
a raure i per entendre’s a ells ma-
teixos en relació amb aquest món. 
Espais com la perruqueria són es-
pais teòricament segurs, on poden 
assajar maneres de ser, identitats 
mixtes o molt marcadament prò-
pies sense la pressió uniformitza-
dora occidental. És un lloc on els 
germans ho són de sang i de tribu: 

el títol d’aquesta novel·la breu 
i molt recomanable juga amb 
l’expressió “brother” que fan 
servir els membres d’un grup 
per referir-se a algú que també 
s’hi inclou perquè pateix les ma-
teixes discriminacions per ser 
minoria: germà, company, un 
dels nostres.  

Dos germans viuen només 
amb la mare, que un bon dia va 
agafar-los tots dos i va fugir de 
Trinitat per donar-los una vida 
millor: al Canadà ha de treballar 
nit i dia netejant oficines, però si 
més no els fills van a escola i un 
dia potser aniran a la universitat, 
com segur que ho farà la noia de 
qui s’enamora el germà petit, 
que és molt llesta i llegeix molt. 
El germà gran, en canvi, vol viu-
re més de pressa que els llibres: 
està enfadat amb el pare que els 
va abandonar, vol injectar-se vi-
da a cada minut i es fa amb els 
nois més “conflictius” del barri... 
però aquest és només l’adjectiu 
que fa servir el sistema per eti-
quetar-los i poder-los classificar 
millor quan els enxampin. 

La història que explica David 
Chariandy, un escriptor cana-
denc d’ascendència caribenya, 
és la de dos germans que s’esti-
men com ho fan els germans: de 
manera incondicional. El gran 
protegeix el petit i el petit imi-
ta el gran i aprèn a no ficar-se en 
tants problemes com ell. Escol-
tant i punxant música, aprenen 
a viure junts la intensitat que 
només pot proporcionar vibrar 
amb la mateixa longitud d’ona 
durant dos minuts. El llibre sap 
explicar les coses a ritme de 
soul, ska o reggae, i en llegim les 
escenes de grup d’amics com si 
estiguéssim veient una pel·lícu-
la de Spike Lee o de Ken Loach, 
perquè està escrit des del ma-
teix punt de vista: el de qui s’en-
fronta al poder sabent que no-
més en rebrà, en el millor dels 
casos, incomprensió i prejudi-
cis. Chariandy captura la puja-
da d’adrenalina que dona 
aquest enfrontament amb la in-
tensitat i la delicadesa pròpies 
d’una bona cançó i deixa els lec-
tors amb el cor una mica encon-
git mentre l’agulla torna al seu 
lloc del tocadiscos i el disc enca-
ra gira una estona en silenci.!
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Nova edició d’aques-
ta obra de teatre 

que ressegueix la vida 
del boxejador basc que 
va ser campió d’Europa 
dels pesos pesants. Una 
de les obres més impor-
tants del teatre espanyol 
dels últims anys arriba 
aquesta vegada amb una 
edició il·lustrada que en-
ceta una nova col·lecció 
dins de Nórdica Libros.
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Digues qui són els 
teus fans i et diré 

qui ets. En el cas de Mar-
cel Schwob, els seus se-
lectes seguidors respo-
nen als noms de 
Faulkner o Jorge Luis 
Borges. A La llàntia de 
Psique hi ha els quatre 
llibres més representa-
tius de l’autor, sempre a 
cavall entre la realitat i la 
fantasia.
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