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Benjamin i 
Barcelona

Walter Benjamin (París, 
1892 - Portbou, 1940) va 
tenir una curiosa tirada 

per la ciutat de Barcelona. La va 
conèixer l’any 1932, quan s’hi va 
traslladar en un moment de gran 
carestia –habituals en la seva per-
sona–, de camí a Eivissa, on va so-
jornar en dues ocasions, en part 
perquè hi tenia un amic, Jean 
Selz, en part perquè la vida hi era 
molt més barata que a Alemanya: 
li costava, tot inclòs, 1,80 marcs 
alemanys per dia. Trobant-se a 
Barcelona, sabem que va passejar 
per la Rambla i que va visitar un 
local del carrer del Cid que ja no 
existeix, La Criolla, a la recerca de 
diversió i, possiblement, de noies 
de la vida. A Eivissa es va estar en 
una caseta que compartia amb 
una família alemanya, a Sa Punta 
des Molí, a la badia de Sant Anto-
ni: tot això s’explica en el llibre de 
Vicente Valero Experiencia y po-
breza. Walter Benjamin en Ibiza, 
publicat per Periférica el 2017. 

L’any següent, quan ja s’havia 
exiliat a França a causa del nazis-
me, Benjamin va tornar a estar-se 
un quant temps a l’illa, on va fre-
qüentar, entre d’altres, el dadaista 
Raoul Haussmann. Parava sovint 
al bar Migjorn. Com que viatjava 
amb el ferri que feia la ruta Barce-
lona-Eivissa, degué tornar a visi-
tar algun lloc de la ciutat i els an-
tres tirant a obscurs del Barri Xi-
no, que li agradaven. 

Atès que a París la vida li re-
sultava molt cara i hi passava 
fred, Benjamin no va deixar de 
pensar en instal·lar-se en terres 
meridionals, assolellades, i el 
primer lloc que li va venir a la 
memòria, segurament per raons 
econòmiques, va ser Barcelona, 
lloc en què residia un amic seu, 
Alfred Cohn: li semblava un lloc 
ideal per viure amb pocs recur-
sos, fruir del mar, una ciutat 
molt dinàmica políticament –el 
Front Popular havia guanyat les 
eleccions– i encara animada en 
tots els sentits. No sabem per 
quines raons Benjamin va deci-
dir al final viatjar una tempora-
da a Dinamarca per estar a la vo-
ra d’un altre amic seu molt admi-
rat, Bertolt Brecht, amb qui ju-
gava a escacs amb passió, i 
sempre perdia. 

La vida de Benjamin va estar 
plena de temptatives, mai va dei-
xar de perseguir-lo aquell “gepe-
rudet” que li esguerrava tots els 
projectes –una llegenda alema-
nya–, i qui sap si, en comptes de 
quedar-se a París fins a quasi el fi-
nal de la seva vida –per a la seva 
desgràcia quan es va esdevenir 
l’ocupació, inici de les seves des-
ventures i al final causa del seu 
suïcidi a Portbou–, no hauria vis-
cut, entre nosaltres, una vida més 
llarga i igual de fructífera.!

L’addicció al poder  
(de matar)

Els crims resulten més 
inquietants quan no 
hi ha cap mòbil aparent 
 
El poder crea addicció, més encara quan 
l’ostenten persones narcisistes, egocèn-
triques i insegures. El trastorn psiquià-
tric té nom i tot, se’n diu síndrome d’Hu-
bris (en grec, hubris vol dir desmesura). 
La pateixen polítics, per descomptat, pe-
rò també pot afectar banquers, militars, 
esportistes, metges i qualsevol que exer-
ceixi cert domini sobre algú altre. Les 
víctimes de l’empatx de poder es creuen 
omnipotents, menyspreen els qui estan 
per sota d’elles i els tracten amb una cru-
eltat gratuïta. 

He recordat aquesta patologia men-
tre llegia Un bon cel, de Toni Soler, pu-
blicat per La Campana. S’hi narra la his-
tòria de Joan Vila, el zelador que ara fa 
deu anys va ser detingut perquè havia 
assassinat almenys onze dels ancians 
ingressats a la residència geriàtrica La 
Caritat, a Olot. A la manera d’Emmanu-
el Carrère a L’adversari, Soler s’introdu-
eix a si mateix en el relat, i ens obsequia 
amb una reflexió sobre el pas del temps, 
la vellesa, la por que ens fa la mort i la 
tendència a viure la vida com si no fos un 
bé escàs. “El problema de la condició 
humana no és només que siguem mor-
tals, ni que envellim –escriu el periodis-
ta i productor–. El problema és que no 
som els amos del nostre temps”. 

Confesso que he devorat Un bon cel 
amb un punt d’addicció. Feia poques 
setmanes que havia rellegit L’adversari: 
Anagrama n’ha tret una nova edició co-
incidint amb el vintè aniversari de la 
primera. I m’he trobat fent de criminò-
loga d’estar per casa, comparant els dos 

assassins com si hi entengués. Jean-
Claude Romand va matar la seva dona, 
els seus dos fills i els seus pares perquè 
s’estava a punt de descobrir que era un 
impostor, que no era metge ni treballa-
va a l’OMS ni era veritat res del que ha-
via fet creure als del seu entorn durant 
dècades. Davant la imminència de veu-
re’s desemmascarat, va optar per esbor-
rar del mapa les persones que més l’es-
timaven, aquelles a qui ell no hauria po-
gut sostenir la mirada. Hauria tingut 
més sentit que s’hagués suïcidat i avall, 
però els crims de Romand tenen de ca-
ra enfora una explicació.  

En canvi, els crims de Joan Vila resul-
ten molt més inexplicables i inquie-
tants. El zelador d’Olot va matar gent a 
sang freda sense cap mòbil concret, sen-
se cap motiu de pes, sense tenir-hi res 
en contra. Ell va al·legar en el judici que 
el que feia era donar “un bon cel” a per-

sones que ja havien arribat al final de la 
vida, que les ajudava a morir, però el dis-
curs altruista no s’aguanta. De les onze 
persones innocents i indefenses que va 
assassinar, només una havia manifestat 
en veu alta que ja no tenia ganes de viu-
re. I a les tres últimes les va fer patir cru-
elment. Un psicòleg penitenciari va dir 
que Vila buscava “la sensació de control 
sobre la vida i la mort”, una sensació 
gratificant que li alleujava l’angoixa. La 
mort va esdevenir per a ell una droga, i 
cada cop la necessitava més sovint i amb 
una dosi més gran. Però sobretot, o ai-
xò sosté Toni Soler, el zelador matava 
perquè podia fer-ho, perquè li resultava 
fàcil i perquè els seus actes no tenien 
conseqüències. S’havia autoadjudicat el 
poder de triar qui seguia vivint i qui no, 
de prendre decisions irrevocables sobre 
el destí dels altres, i això el feia sentir 
“com Déu”, segons va declarar. 

Potser volia que el món 
sabés que no era un 
pobre home sinó un déu 
 
Joan Vila podia matar impunement i, 
doncs, matava. Amb banalitat. Perquè 
sí. Es va enganxar al poder de matar i no 
va saber, o no va poder, frenar a temps. 
És el que passa amb els poders: te’n tor-
nes esclau. En el fons, potser necessita-
va que el món sabés que aquell pobre 
home solitari i acomplexat –tenia un 
problema no resolt d’identitat sexual– 
era en realitat un déu totpoderós. Quan 
el van enxampar ja s’havia erigit en un 
dels pitjors assassins en sèrie de la his-
tòria de Catalunya i d’Espanya, i el més 
prolífic del segle. Va ser, en efecte, una 
desmesura amb totes les lletres.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

L’assassinat es va convertir en part de la 
rutina del zelador: “Cuidava iaios i, de tant 
en tant, en matava algun”, escriu Toni Soler

Banacek

Ha sigut per mitjà dels llibres com 
he anat a la majoria dels museus 
(la veritat és que quasi tot el que 

he vist a la meva vida estava imprès en un 
llibre). L’altre dia, per celebrar que co-
mençava el toc de queda, vaig fer una vi-
sita nocturna al Museu de Belles Arts de 
Boston. Hi tenen moltes peces de l’an-
tiguitat asiàtica i també de la cultura 
egípcia i de Mesopotàmia. Potser aques-
ta fal·lera que hi ha des de fa uns anys per 
l’arqueologia, la revalorització del nean-
dertal com a membre de la família i pels 
documentals sobre les grans civilitzaci-
ons d’abans té alguna cosa a veure amb 
una època, aquesta, en què sembla que 
tot el que coneixem s’ensorra. ¿Vivim un 
canvi d’era? Pot ser. Però no cal preocu-
par-se’n. Si això fos cert, ningú se’n re-
cordarà, de nosaltres. La història és una 

pel·lícula de la qual sempre s’oblida el fi-
nal. De la mateixa manera que hi ha una 
arqueologia de les ciutats oblidades, 
també es pot fer una arqueologia 
de les nostres runes emocio-
nals (i fins i tot culturals, ara 
que tot és cultura). 

El primer cop que vaig 
veure Boston va ser, com la 
resta de vegades, a la televisió. 
Era la ciutat on passava Bana-
cek (la sèrie que protagonitzava 
George Peppard, encara que potser mol-
ta gent recordi més aquest actor per una 
altra sèrie més moderna que es deia The 
A-Team. Tot són estrats. Igual que hi ha 
Troia I, Troia II..., també tenim Peppard 
I, Peppard II...). Sortia a la capçalera el riu 
Charles, i jo confonia el seu nom, Charles 
River, amb el del pallasso Charlie Rivel 

(però aquí val més no fer excavacions). 
Més tard, coneixeria l’altre riu de Boston, 
el Mystic River, mitjançant les novel·les 

de Dennis Lehane (el seu llibre Cual-
quier otro día és un retrat del cor 

tremolant de Boston al moment 
en què neix la civilització mo-
derna que avui s’esfuma). Bana-
cek era un detectiu, és a dir, un 

caçador recol·lector. Tota l’èpica 
i malenconia dels detectius resi-

deix en aquesta condició. És gent fo-
ragitada de la història, perquè qui final-
ment ha triomfat, qui ara mana, és el cos 
de policia (els agricultors). De quina ma-
nera vindrien després els guerrers està 
explicat també al cinema d’aquells anys 
70, només cal recordar la pel·lícula The 
Warriors. Però així mateix aquesta cas-
ta ha caigut. Avui es fa una altra guerra.!
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