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Enric Auquer

En cosa de dos mesos, Enric 
Auquer ha guanyat dos pre-
mis Feroz,  el premi Gaudí, el 

premi del Cercle d’Escriptors Ci-
nematogràfics, el premi Goya al 
millor actor revelació, i li entrega-
ran el premi Ojo Crítico i potser el 
Fotogramas al millor actor de tele-
visió al febrer. Segurament me’n 
deixo algun, i encara n’hi haurà 
més. És un cas que dona raó a aque-
lla dita llatina que deia “Carmina 
invenient iter”, que valia tant per a 
la poesia com per al teatre (i, avui, 
el cinema). Un lema que, traduït 
per a l’ocasió, seria com dir: “El ta-
lent sempre s’obre camí”. 

Auquer s’ha obert camí malgrat 
moltes circumstàncies. De minyó 
era un nen que no parava atenció, 
que no volia anar a estudi, que ar-
rossegava una dislèxia que ja l’ha 
deixat tranquil, i que, acabat el bat-
xillerat, per consell d’uns pares in-
tel·ligents i generosos, va fer les 
proves d’ingrés a l’Institut del Tea-
tre. No devien fixar-s’hi gaire, per-
què no va passar l’examen. El pitjor 
va ser que un professor li digués, 
amb bones paraules, allò que un 
professor, de la matèria que sigui, 
no ha de dir-li mai a un estudiant, 
és a dir, que no havia nascut per a 
allò. Qui sap per a què hem nascut 
tots els mortals! 

El talent sempre s’obre camí, 
com ja hem dit, però també és cert 
que a Espanya, “país de cabreros” 
segons Gil de Biedma, costa molt 
que aquesta virtut, germana de la 
intel·ligència, sigui reconeguda a 
una edat molt jove, com li ha suc-
ceït a Auquer. Ara podrà fer el que 
vulgui, i això no haurà estat perquè 
hagi passat uns quants anys en una 
acadèmia o un institut, i menys en-
cara per hagi fet un màster. Ha es-
tat perquè volia fer teatre i perquè 
ho portava a dins des de petit: a les 
celebracions de Nadal i de Sant Es-
teve animava la festa amb tota me-
na de facècies improvisades, ele-
gants –més que les gales dels pre-
mis que ha rebut– i plenes d’en-
giny. Si es tractava d’imitar i 
blasmar un polític de dreta –mai 
d’esquerra, unes idees amb les 
quals combrega–, ho feia amb una 
gràcia i un encert que encantaven 
tothom. Tot amb naturalitat, sen-
se impostació, que és un mal del 
qual pateixen molts actors. 

Només va caldre que li fessin 
confiança, que li fessin classes de 
lectura i de dicció, i que algú li obrís 
les portes d’una oportunitat. Oriol 
Broggi va confiar en ell i el va exal-
çar; Marta va estar sempre al seu 
costat; l’amistat amb Àlex Monner 
hi va col·laborar, i la carrera ja va es-
tar llesta per ser llarga i fructífera. 

Amb els anys, o ja ara, Verges se 
sentirà orgullosa d’haver estat el 
bressol d’un home amb tanta agu-
desa per a la interpretació com 
Enric Auquer, tant com ho està 
del mecenatge cultural de Fran-
cesc Cambó, un altre fill il·lustre 
de la vila.!

Estimo, per tant 
existeixo

Fugir del món i renunciar 
al plaer dels sentits a 
canvi de trobar la veritat 
 
L’estiu passat vaig viure una experièn-
cia que no sé descriure ni explicar ni in-
terpretar només a partir de la raó. “Si ai-
xò et serveix per deixar de ser tan car-
tesiana, ja haurà valgut la pena”, em va 
dir algú al setembre. Que algú altre 
m’hagi regalat ara el llibre Una habita-
ció a Holanda, de Pierre Bergounioux, és 
una d’aquelles conjures de l’atzar que 
als qui som així ens desarmen una mica. 

Una habitació a Holanda, publicat 
per Minúscula el 2011 amb traducció 
d’Anna Casassas, és un llibret de gènere 
híbrid que repassa la història d’una Eu-
ropa convulsa i ens mostra per què va 
ser justament als Països Baixos on el 
pensador francès René Descartes va es-
criure el seu Discurs del mètode, l’obra 
que va donar lloc a la racionalitat con-
temporània i, doncs, va transformar la 
filosofia occidental. 

A Descartes la calor l’aclaparava, li 
enterbolia les idees. I ell buscava alguna 
cosa, una certesa que li permetés cons-
truir un coneixement propi. Va anar 
avançant cap al fred, cap a un escenari 
despullat, amb l’esperança que la veri-
tat se li manifestaria més lliurement en 
un context d’exili i solitud, lluny dels 
paisatges coneguts. (El que no sospita-
va llavors és que el fred exagerat de Su-
ècia l’acabaria matant als 53 anys.) 

Segons aquell jove francès a la recer-
ca de l’hivern perpetu i d’una revelació 
que se li resistia, fer filosofia equivalia 
a considerar-ho tot des del punt de vis-
ta de l’enteniment i prou. “Per això li cal 
absentar-se del món, amputar-se de viu 

en viu de l’encís en el qual ens manté a 
través dels sentits, mitjançant el cos –
escriu Bergounioux–. La pèrdua és im-
mensa. A més, és imperfecta. Cal afegir-
hi el sacrifici de la vida social que es tro-
ba a París, el tracte rigorós de geòmetres 
i metges, la conversa picant dels poetes. 
Només aleshores Descartes es dedica-
rà realment al seu projecte, al seu objec-
te, que és el coneixement desencarnat, 
impersonal, com absent, de les coses, re-
duïdes a la seva causa”. La pau relativa 
dels Països Baixos li va oferir la possi-
bilitat d’abocar-se a la vida abstracta, 
quasi exclusivament meditativa. I, allà, 
va veure la llum. Cogito, ergo sum. 

Som subjectes que dubtem i, doncs, 
existim. També és una veritat força in-
qüestionable que som subjectes que es-
timem i, doncs, patim. “No estimem allò 
que volem, sinó allò que desitgem, allò 
que no elegim. Com podríem elegir els 

nostres desitjos o amors si només po-
dem elegir en funció d’aquests desitjos 
o amors?”, es pregunta André Comte-
Sponville a Pequeño tratado de les gran-
des virtudes (Paidós; l’edició en català 
que en va publicar Columna el 1996 di-
ria que és introbable). L’amor no s’orde-
na i, per tant, no pot ser un deure. El que 
es fa per amor no es fa per obligació. 

L’explicació racional ha 
ferit de mort la idea de 
l’amor romàntic 
 
En aquest segle XXI, la idea de l’amor 
romàntic està en hores baixes. Ja no es-
tà ben vist que l’amor ens segresti per 
complet i que s’experimenti com una 
rendició de la raó. Com va raonar Eva 
Illouz en una conferència pronunciada 
al CCCB el 2011 (i publicada a la col·lec-
ció Breus amb el títol L’amor, la raó, la 
ironia), “que l’amor hagi deixat de gene-
rar creença [fe en l’experiència romàn-
tica] i de mobilitzar la totalitat del jo és 
fruit d’un procés de racionalització que 
s’ha produït en tres àrees: la ciència, la 
tecnologia i la política”. 

Avui l’amor ja es pot explicar amb 
conceptes científics (l’inconscient, l’im-
puls sexual, la química cerebral, les hor-
mones...) i no ens cal recórrer a misticis-
mes. “L’amor ha patit el mateix procés 
de desencantament que la natura: ja no 
el veiem com quelcom mogut per forces 
grandioses i misterioses –diu Illouz–, si-
nó com un fenomen que requereix ex-
plicació i control”. Però, ai, que tiri la 
primera pedra qui cregui que el pot con-
trolar. Que malgrat tot l’amor se’ns im-
posi, que sigui ell qui ens mana, és me-
ravellós i desconcertant a la vegada. !

EVA 
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HE LLEGIT 
NO SÉ ON

L’autor de “penso, per tant existeixo”  
va necessitar unes condicions concretes  
per arribar a formular aquest pensament 

ALBERT PLA 
NUALARTColombo i la bona música

Hi ha poques expressions sortides 
de la ment contemporània que en-
gendrin més esgarrifança que sen-

tir algú que diu: el que m’agrada és la bo-
na música. Per què diuen bona música 
quan volen dir Phil Collins (o Nils Frahm, 
per portar-ho a aquests temps malas-
trucs)? S’obre un estimball entre la cultu-
ra i l’aspiració de posseir-la, i a aquest 
abisme se l’anomena el gust (o en el pitjor 
dels casos, el bon gust). Wim Mertens, 
que amb el piano s’allunyava molt més de 
Richard Clayderman que no pas Nils 
Frahm, a aquesta manera d’estimbar-se 
li va dir, en un disc seu, “lluita pel plaer”. 

Mirant qualsevol episodi de Colombo 
es fa palès l’esmentat estimball cultural, 
vull dir, la lluita de classes a la cultura. I és 
que, si fa no fa, Colombo tracta de la per-
sona normal i corrent davant la supèrbia 

cultural de les classes benestants. D’això 
va el llibre Columbo: La lutte des classes ce 
soir à la télé, del sociòleg Lilian Mathieu, 
publicat a París per Éditions Textu-
el el 2013. Colombo, en aquest 
sentit, és un policia de classe 
mitjana que no disposa de 
l’alta cultura amb què es tro-
ba sempre que es planta en 
aquelles espaterrants man-
sions de Los Angeles on ha 
d’investigar assassinats, roba-
toris, estafes i totes aquestes co-
ses que els rics fan per garreperia, 
cupiditat, embolics d’herències, banyes 
antològiques i altres baixes passions. El ti-
nent, això sí, admira les caríssimes col·lec-
cions d’art que guarneixen aquestes re-
sidències, els discos de música clàssica de 
compositors amb noms impronunciables 

que els criminals escolten en moderns 
equips d’alta fidelitat, encara que tal em-
badaliment marxa xop d’un munt de re-

cel, ja que és un reconeixement fet de 
desconeixement. La sèrie asse-

nyala que la tasca cardinal de la 
referida arrogància cultural és 
intimidar. Aquí se sent bate-
gar allò que el sociòleg Pier-
re Bourdieu (a qui s’encoma-
na l’autor del llibre) va ano-

menar alodoxia cultural, que 
és prendre per bo el que tan sols 

representa allò que és bo. En un lli-
bret pòstum de memòries, Esquisse pour 
une auto-analyse, Bourdieu deixa caure 
que el que prenem per món intel·lectual 
és, abans de res, una conjura per tal de 
mantenir aquest estat de les coses. Ho va 
viure a la seva pell.!
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