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Cultura policial

Al’últim examen de cultura 
general que van passar els 
aspirants a formar part de la 

Guàrdia Urbana, examen prescrip-
tiu i eliminatori, les preguntes van 
ser, en termes generals, un verita-
ble disbarat. Una pregunta deia: 
¿Qui és l’escriptor de l’obra It? 
Com en la resta de les preguntes, hi 
havia quatre respostes possibles. 
En aquest cas, la correcta era: 
Stephen King. Però ens pregun-
tem: ¿quina importància té, per ser 
guàrdia urbà, saber una cosa així? 
Ni tan sols preguntar qui és l’autor 
de l’obra El mercader de Venècia 
–que forma part del temari cultural 
per als Mossos d’Esquadra, que és 
més correcte– té cap importància 
per ser agent de l’ordre públic. 

Pregunta tercera: ¿Quins 
d’aquests països fan frontera amb el 
Brasil? Comentari nostre: ¿És que 
la Guàrdia Urbana haurà d’anar mai 
a treballar a les fronteres del Brasil 
amb Xile i Equador? No. Han de tre-
ballar a la ciutat de Barcelona. De-
ia després la pregunta número 4: 
¿Qui és el guanyador de la 4a edició 
del Premi Llibres Anagrama de no-
vel·la en català 2019, amb l’obra 
Canto jo i la muntanya balla? (Per 
cert: la novel·la s’hauria d’intitular 
Jo canto i la muntanya balla: subjec-
te, verb i predicat, com aconsellava 
Josep Pla.) ¿Importa gaire? ¿És un 
clàssic català? ¿Per què no pregun-
taven qui és l’autor (autora, per 
cert) de La plaça del Diamant, que 
forma part de la cultura mitjana del 
país i passa al barri de Gràcia? La 
número 7 deia: ¿Què ha fet possi-
ble Katie Bouman? Doncs la prime-
ra fotografia d’un forat negre. ¿No 
hauria estat prova de més cultura 
saber què és un forat negre, o qui és 
l’autor de la teoria de la relativitat? 
Sens dubte. L’última preguntava 
pels noms dels personatges histò-
rics representats a les estàtues que 
flanquegen l’edifici de l’Ajunta-
ment. La pregunta, també, per cert, 
era de molt escassa coherència gra-
matical: “Nom de les dues estàtu-
es...” (?!) Si els candidats sabien que 
representen Jaume I i Joan Five-
ller, ¡bingo! ¿No hauria estat millor, 
i prova de més cultura, saber qui era 
Fiveller, ell mateix?  

Ja ho veieu: tot plegat, un disbarat 
enorme. ¿Pregunten mai als metges, 
als exàmens dificilíssims del MIR, 
bajanades d’aquest ordre? No. Els 
pregunten coses relatives al servei 
que hauran d’exercir. I així és com 
van quedar moltes places desertes 
del cos de la Guàrdia Urbana.!

Llocs que ens són casa 

Qui som, d’on venim i 
quins carrers seran 
sempre nostres 
 
“No enyorem els llocs, sinó els mo-
ments. Però els llocs ens acosten als mo-
ments”. Ho llegeixo a Ignot, la nova no-
vel·la de Manuel Baixauli, publicada per 
Periscopi (a la venda el dilluns 27). Com 
em passa sovint, noto que les lectures se 
m’encadenen. Tot just fa quatre dies 
que vaig acabar d’assaborir Si aquest 
carrer fos meu, de Stefanie Kremser: un 
deliciós llibre de memòries publicat per 
Edicions de 1984 i confegit a partir dels 
llocs on ha viscut l’autora. Dels llocs i els 
moments, és clar. I dels secrets amagats 
a cada lloc i cada moment. 

Diria que si tornem als llocs és per 
trobar-hi rastres de la persona que érem 
quan els vam trepitjar per primer cop. 
I no ens cal haver viscut a cinc països ni 
a vint-i-dues adreces diferents, com 
Kremser, per fer-nos de tant en tant la 
triple i típica pregunta: qui som, d’on ve-
nim i cap on anem. Tendim a fer recer-
ca sobre la pròpia identitat ni que el pro-
cés no amagui una sorpresa majúscula 
com la que descobreix ella a mig llibre. 

Si aquest carrer fos meu (traduït de 
l’alemany al català per Marina Bornas; 
i publicat en castellà pel segell Entream-
bos, amb traducció de Palmira Feixas) 
ens passeja pels carrers que han dibui-
xat la identitat canviant de l’autora i, en 
virtut de l’efecte mirall que porten in-
corporat les lectures que ens inter-
pel·len, ens convida a repassar els nos-
tres llocs i els nostres jos. Vull creure 
que això també passa encara que no 
comparteixis amb l’escriptora dues ciu-
tats del món i encara que no hagis viscut 

a la porta del costat, ben bé la del cos-
tat, d’una de les seves vint-i-dues adre-
ces. Que sí, és el meu cas: hi hauria po-
gut parlar de finestra a finestra, amb 
l’Stefanie, si a més de coincidir en l’es-
pai haguéssim coincidit en el temps. 

Una ciutat on la gent de 
pas i els accents 
estrangers són la norma 
 
Stefanie Kremser va néixer a Düssel-
dorf el 1967 i va créixer a São Paulo. Té 
arrels bolivianes, viu a Barcelona des del 
2003 i es troba com a casa a Nova York, 
la ciutat dels immigrants: “Allà no era 
una nouvinguda amb arrels estrangeres, 
sinó una persona com milions d’altres; 
no destacava ni era una excepció, sinó al 
contrari: allà, la meva procedència, els 
meus canvis de residència i el meu ac-

cent –influït per les diverses llengües 
que parlo– eren normals”. 

Les persones que migren traginen 
maletes i expectatives d’un lloc a un al-
tre. Kremser diu que s’imagina l’emi-
grant com un ésser que es duplica, tri-
plica o multiplica. “Però també podria 
ser que tants paisatges infinits provo-
quin l’efecte contrari i es replegui en si 
mateix”. Pots adoptar una identitat no-
va a cada lloc on vas –¿qui no ha jugat 
mai amb la idea de fugir lluny i passar a 
ser un altre?–, o pots reforçar la identi-
tat que sents pròpia enfront d’un paisat-
ge que muta. Adaptar-te a cada nou en-
torn o protegir-te’n com a mostra de re-
sistència. Sigui com sigui, resulta curiós 
que hi hagi gent nòmada per naturale-
sa i gent que no va mai enlloc. 

Un compte corrent obert 
com un llumet encès 
pensant en el futur  
 
Tenir un lloc al món, conclou Stefanie 
Kremser, vol dir “pertànyer al cicle de la 
vida, l’amor, la creació i la mort”. Més 
que tenir llocs on anar, goso afegir, el 
que de debò val la pena és tenir llocs on 
tornar. Llocs que et són i et seran casa. 
L’any 2015, Kremser i el seu marit van 
dir adeu a Nova York i es van desfer de 
les claus del pis del barri de Chelsea que 
els havia acollit a la ciutat dels immi-
grants, però van deixar-hi un compte 
corrent obert, “com un llumet encès 
pensant en el futur”. Com una garantia 
de vida, també. A part del desig o la ne-
cessitat de retrobar-nos amb el jo del 
passat, el que ens empeny a tornar als 
llocs –crec– no és tant el goig de tornar-
hi com la sort de poder-hi tornar.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Les adreces que ens han acollit coneixen 
per dins la persona que vam ser mentre 
jugàvem a viure entre aquelles parets

ALBERT PLA 
NUALARTRere el laberint, la tomba

Encara m’agradaria afegir una cosa 
més a propòsit del Marais de la 
setmana passada, deixar caure una 

última qüestió a l’estil del tinent Colom-
bo. Doncs amb aquell Laberint no n’hi 
hagué prou, ja que em va assaltar al bell 
mig de l’article una figura tan captiva-
dora com la del mateix Marin Marais, 
que era la del lutier Pierre Jaquier, con-
temporani nostre i mort enguany fa un 
decenni. I tanmateix tampoc és ara la 
meva intenció renunciar a la biografia 
d’un per entaforar-me a la de l’altre (ai-
xò seria decebedor), sinó més bé mani-
festar aquí la commoció que em va su-
posar, encara més que l’escomesa de Ja-
quier, aquell mot que retrunyia al títol 
d’un article penjat a internet i anome-
nat Tombeau pour un luthier. La parau-
la era tombeau. 

No només vol dir tomba, sepulcre, ja que  
tombeau serveix per a tota mena de cons-
trucció funerària, fins i tot feta de paraules 
o de música, com seria el cas de Le tombeau 
d’Edgar Poe, el poema de Mallarmé, o Le 
tombeau de Couperin, la suite de Ra-
vel (composta al llarg de la Gran 
Guerra). Està molt bé referir-se 
a Marais com a constructor de 
laberints, que era allò en què 
m’havia embrancat, però el 
mateix CD (Le labyrinthe. Pi-
èces de caractère) portava una 
petita peça (una entre les més de 
500 que aquest viola gambista va 
compondre) dita Tombeau pour Marais 
le Cadet. Es diu que aquest cadet era el seu 
fill Sylvain, mort amb 36 anys (Marais va 
fer-li 19 fills a la seva dona, Catherine 
d’Amicourt). El violer Pierre Jaquier (au-

tor del llibret que porta el CD) suggereix 
que l’esmentada tomba (el seu dolor) i el 
laberint que encapçala el disc (i en bona 
part l’obra de Marais) es troben entrelli-
gats dins del compositor per un remolí 

d’angúnies, “amb prou feines alleuja-
des” per l’alcohol i les plantes 

(mandràgores i opiacis), que 
Marais conreava al seu hort. Al 
final de tot laberint espera una 
sepultura. 

Sota l’influx de la música 
solemne i exacta de Marin Ma-

rais, m’he passat els últims dies 
tafanejant les oracions fúnebres 

del bisbe Bossuet, el predicador més 
brillant d’aquella època, tot i que els seus 
contemporanis preferien Bourdaloue, 
perquè deien que tenia millor dicció. Pot-
ser preferim el soroll a la música.!
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