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Escriu en ale-
many, somia en 
brasiler i parla 
un perfecte cata-
là de Manlleu. 
L’escriptora i 
guionista Stefa-

nie Kremser és una barcelonina 
atípica, i en les cinc dècades que fa 
que volta pel món ha viscut a cinc 
països i 21 adreces diferents. Si 
aquest carrer fos meu (Edicions de 
1984) són les memòries de tantes 
anades i vingudes, de tant plantar-
se i desarrelar-se, de tants comiats 
i recomençaments.  

Kremser va néixer a Alemanya 
però va créixer al Brasil –i per tant 
és paulista de cor–, tenia avis a Bolí-
via, ha viscut a Manhattan i va fer 
l’última mudança –per ara– a Bar-
celona, seguint els embats de 
l’amor. Alguns podrien veure la tra-
jectòria de Kremser com un viacru-
cis –tantes mudances!–, però 
Kremser sap transformar la seva in-
voluntària multiculturalitat en un 
viatge intel·lectual apassionant, ple 
d’imatges lluminoses sobre el destí, 
la pertinença i la identitat.   

Com que cada capítol s’articula al 
voltant d’una adreça, el llibre és una 
selva d’escenaris, objectes i retalls, 
però sobretot hi brillen les persones 
amb qui l’autora s’ha anat enxar-

Plantar i desarrelar-se: 
manual d’ús

xant, perquè la pàtria del nòmada 
són els mil amics que té pel món. 
Coneixences que es queden pel ca-
mí, com tants llibres, vinils i trastos 
vells, i amics que reapareixen 25 
anys més tard per continuar la con-
versa allà on l’havien deixat.  

Perquè aquesta és una de les pre-
guntes que sobrevola el llibre: et 
pots sentir d’alguna banda si ets de 
tants llocs a la vegada? Podria sem-
blar que tants vols transoceànics, 
tants estius i hiverns capgirats, 
construeixen una identitat qual 
piuma al vento, a la mercè dels cos-
tums i les dèries de cada pista 
d’aterratge, però Kremser ens fa 
veure que la riquesa del que no és 
d’enlloc és la curiositat infinita que 
l’acompanya, i les ganes d’adaptar-
se i aprendre un nou idioma que li 
desxifri la nova destinació. 

Si aquest carrer fos meu és un lli-
bre insòlit en la nostra literatura, 
amb tocs que van de la faula a l’as-
saig, farcit de reflexions profundes 
sobre la identitat sorgides dels llocs 
més insospitats. Hi flota el dilema 
etern de l’exiliat, la temptació de 
viure al gueto –la colònia d’ale-
manys de São Paulo– o de sortir-ne 
i abraçar el país d’acollida: prendre 
partit, deixar-se tacar. Sota aques-
tes coordenades, Nova York és el pa-
radís del rodamón, una illa constru-

ïda per gent de tot arreu i on mai et 
pregunten d’on vens, sinó qui ets i 
què has fet. El llibre també tracta 
l’assumpció dels propis privilegis 
–Kremser no ha hagut d’emigrar 
mai per gana o per guerres– i la tria 
de la pròpia llengua literària, l’ale-
many, que a Barcelona té ben po-
ques oportunitats de desenfundar.  

Però a banda de la densitat de 
pensaments, el més irresistible 
d’aquestes memòries és la mirada 
de novel·lista que les travessa. Una 
dèria juganera que Kremser no pot 
treure’s de sobre i que, com les 
plantes al tròpic, floreix per tot ar-
reu. Perquè a Si aquest carrer fos 

ALBERT 
FORNS

SI AQUEST 
CARRER FOS 
MEU 
STEFANIE 
KREMSER 
EDICIONS DE 1984 
TRAD. MARINA 
BORNAS 
256 PÀG. / 18,50 !

CRISTINA CALDERER

meu també hi ha misterioses caixes 
fortes i cartes que arriben dècades 
més tard. Durant els seus estudis 
de cinema a Munic, per exemple, 
l’escriptora va viure en un altell 
d’un metre setanta d’alçada, que el 
propietari va haver d’ensenyar-li 
passejant-s’hi de genolls. Aquesta 
anècdota, que un realista hauria 
trobat l’enèsima vexació immobi-
liària, per a Kremser és un joc, i les 
festes en aquell cau de hòbbits, 
amb tothom de genolls, van esde-
venir llegendàries. Perquè sigui se-
dentària o transoceànica, la vida 
sempre és una novel·la si la mires 
amb els ulls adequats. !

Irvin D. Yalom 
( W a s h i n g t o n ,  
1931) és un emi-
nent psicotera-
peuta que, a més 
d’haver gaudit 
d’un enorme 

prestigi i una considerable influèn-
cia en la seva especialitat, ha trans-
cendit la seva esfera professional 
gràcies a la popularitat mundial 

Yalom, més psicoterapeuta que narrador
dels seus llibres de narrativa. Al-
guns estan parcialment basats en 
casos reals i en històries de paci-
ents tractats per ell mateix. Altres 
són més novel·lescos, per exemple 
El dia que Nietzsche va plorar 
(1992) i El problema de Spinoza 
(2012), tots dos publicats en cata-
là per Edicions de 1984. 

En el primer, una barreja de re-
alitat i ficció, Yalom imagina una 

trobada entre el filòsof Friedrich 
Nietzsche i el doctor Josef Breuer, 
mestre de Sigmund Freud i un dels 
pioners de la psicoanàlisi. Pel to i 
per l’estructura, la novel·la fa pen-
sar en la dramatització d’una ses-
sió terapèutica. L’altra novel·la, 
molt més notable, conta, mitjan-
çant una estructura de vides pa-
ral·leles però contradictòriament 
especulars, la història de dos per-
sonatges antagònics: el filòsof jueu 
Baruch Spinoza, un dels pares del 
racionalisme humanista, i Alfred 
Rosenberg, antisemita demoníac i 
un dels ideòlegs més carnissers del 
nazisme. És una novel·la en què el 
nervi narratiu és menys important 
que la dimensió existencial i que la 
indagació filosòfica i la mirada mè-
dica sobre uns fets i uns homes. 

Mitigar malestars i angoixes 
Si li passa com a mi, el lector que 
conegui les dues novel·les esmen-
tades de Yalom i ara en llegeixi les 
Memòries, publicades en català de 
nou per 1984, segurament confir-
marà un parell d’intuïcions. La 
primera, i la més important, és que 
Yalom no ha estat mai un home de 
vocacions escindides. Al contrari: 
per a ell, la vocació de psicotera-
peuta i la d’escriptor de narrativa 
són dues vies complementàries 
d’aproximació i aprofundiment a 
un mateix àmbit, l’exploració de la 
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condició humana i la cura o la mi-
tigació dels seus malestars, angoi-
xes i terrors. En realitat, Yalom ha 
adquirit el seu prestigi –catedràtic 
de psiquiatria de la Universitat de 
Stanford, terapeuta individual i 
grupal molt requerit, conferenci-
ant multitudinari– gràcies a la se-
va condició de cocreador, junta-
ment amb altres col·legues, de la 
psicoteràpia existencial, que ell 
defineix com “una tercera via, una 
alternativa al pensament psicoa-
nalític i al model biològic, un ca-
mí que es basava en la saviesa de fi-
lòsofs i escriptors dels últims 
2.500 anys”. 

L’altra intuïció que el lector 
confirmarà és que Yalom sobretot 
és un bon escriptor quan alhora 
també fa de metge. Així, les pàgi-
nes en què evoca els seus orígens 
familiars en una modesta família 
jueva, la traumàtica relació amb la 
mare, l’adolescència solitària, els 
problemes d’autoestima, el llarg 
matrimoni amb la seva estimada i 
intel·lectualment potentíssima es-
posa –Marilyn Yalom– i els múlti-
ples viatges fets arreu del planeta 
són força menys interessants que 
les pàgines que dedica a exposar 
les seves idees sobre la psicoterà-
pia, a reconstruir alguns casos i 
sessions de feina i a explorar les 
relacions que ha mantingut amb 
col·legues i pacients. !


