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Essencial

Què sembla essencial a una 
persona és molt diferent del 
que pugui ser essencial en 

un país per no enviar-lo a la més 
gran ruïna. Els responsables de 
controlar les normes d’aïllament, 
de fer-les més laxes o no, i d’establir 
qui pot anar a treballar i qui no, es-
tan en relació directa amb el pes 
que tindria, sobre l’economia, 
l’aturada absoluta d’una sèrie de 
serveis. Per això s’ha encunyat el 
terme d’essencials per designar una 
sèrie de feines. Una d’elles és essen-
cial de debò: poder proveir-se d’ali-
ments. Una altra només és essenci-
al per als fumadors, i per això es 
mantenen obertes les tabaqueries 
i els estancs. Que els gossos surtin a 
passejar és essencial per a ells, i una 
sort per als seus propietaris. 

Però hi ha, almenys, dues menes 
d’establiments que estan tancats i 
que resulten essencials per a un 
nombre no menyspreable de la po-
blació. Són dos espais públics on les 
aglomeracions no s’han produït des 
de fa molts anys i on algú, a la por-
ta, podria haver regulat el pas dels 
visitants, exactament igual com fan 
a les botigues de queviures. 

La primera mena d’establiment 
que hauria pogut romandre ober-
ta són les esglésies. Hi va molt poca 
gent, des de fa una colla d’anys, i no 
hauria comportat cap problema 
que, asseguts els fidels l’un en un 
banc, l’altre dos bancs enrere o en-
davant, poguessin complir un dels 
preceptes litúrgics més ben assen-
tats en la religió catòlica, com ara la 
missa dominical, més encara la del 
Diumenge de Pasqua, en què els 
creients, almenys un cop l’any, es-
tan obligats a combregar.  

La segona mena d’instal·lació pú-
blica que hauria pogut quedar ober-
ta són les biblioteques i les llibreri-
es. No tot es troba a la xarxa, i sem-
pre pot existir un lector que s’ende-
ria, en moments de crisi, a llegir una 
cosa rara. ¿Penseu que internet o 
Amazon el proveirà, posem per cas, 
del Virgilii Maronis Bucolica, Geor-
gica et Aeneis, editada preciosa-
ment per Baskerville l’any 1757? No 
l’hi trobarà. ¿I si li ve de gust adeli-
tar-se amb el text i les làmines (ah, 
Vanderbank!) de l’edició del Quixo-
te, de Tonson, Londres, del 1738? 
Només el trobarà en una bibliote-
ca principal o nacional. ¿Què em di-
reu de l’enginyer que, en un ram-
pell, desitjaria llegir aquests dies el 
famós De rerum inuentoribus libri 
octo, de Polydorus? Ho té cru. 

Facin el favor d’obrir llibreries 
i biblioteques! És material, essen-
cial i substancial.!

La distància  
que avui no tenim

A mesura que K. s’hi 
acostava, el castell  
el decebia 
 
“Era tard al vespre quan K. va arribar. El 
poble estava cobert de neu. El turó del 
castell no es veia per enlloc, l’envoltaven 
la boira i la tenebra, ni la més tènue cla-
ror indicava el gran castell. K. es va que-
dar una bona estona al pont de fusta que 
duia de la carretera al poble amb la vis-
ta alçada a un buit aparent”. Així co-
mença El castell, de Franz Kafka, en la 
traducció de Joan Ferrarons feta a par-
tir del manuscrit original i publicada el 
2019 per Club Editor.  

Es veu que Kafka va començar El cas-
tell com un relat en primera persona. Ja 
n’havia escrit uns quants capítols quan 
s’ho va replantejar i va optar pel narra-
dor en tercera persona, potser per evi-
tar que els lectors identifiquessin l’au-
tor amb el protagonista. 

“En conjunt, vist des de lluny, el cas-
tell feia justícia a les expectatives de K. 
No era ni un antic castell medieval, ni un 
edifici sumptuós i modern, sinó un vast 
conjunt format per tot d’edificis molt 
junts, pocs dels quals tenien segona 
planta; si no haguéssiu sabut que era un 
castell, l’hauríeu pres per una ciutat pe-
tita. [...] Amb els ulls fits en el castell, K. 
continuà caminant, no tenia altra pre-
ocupació. Però a mesura que s’hi acos-
tava, el castell el decebia, no era més que 
una mísera viletxa formada per cases 
provincianes, només en destacava que 
tot era de pedra, si bé la pintura feia 
temps que se n’havia desprès i la pedra 
s’escrostonava a ulls veients”. 

D’adolescent, vaig devorar desenes i 
desenes de novel·les d’Agatha Christie. 

Ara que em miro aquella febrada amb 
dècades de distància, puc afirmar que la 
que més em va impactar va ser L’assas-
sinat de Roger Ackroyd: recordo el crit 
que vaig fer al final i el lloc on era quan 
hi vaig arribar, el parc del Laberint 
d’Horta de Barcelona. Ens hi havien dut 
els pares, a mi i al meu germà, perquè ju-
guéssim a perdre’ns entre els murs de 
xiprers com havíem fet tantes vegades, 
però aquell diumenge jo no em podia 
desenganxar del llibre en qüestió. A 
l’hora d’escriure’l, Christie va ignorar 
una regla pròpia de les novel·les de mis-
teri; i llegint-lo, el meu jo de quinze anys 
va entendre per la via pràctica que un 
narrador pot ser poc fiable. 

Llegeixo en el llibre Cómo piensan los 
escritores (Blackie Books, 2018), de 
Richard Cohen, que l’editor Maxwell 
Perkins va felicitar Francis Scott Fitz-
gerald per l’encert en la tria del narra-

dor adequat d’El gran Gatsby. “Has se-
guit un mètode perfecte en fer servir un 
narrador que, més que actor, és espec-
tador: així el lector se situa en un punt 
d’observació més elevat que el que ocu-
pa el personatge, i a una distància que 
li aporta perspectiva. De cap altra ma-
nera la teva ironia podria haver resultat 
tan extraordinàriament eficaç”. 

Els polítics han de decidir 
a partir de diversos 
punts de vista 
 
D’aquí a uns anys, els supervivents po-
dran parlar de la maleïda crisi del coro-
navirus des de certa distància. Avui ens 
costa tenir-ne una visió panoràmica 
perquè tots plegats som dins d’una tra-
ma a mig escriure que ningú sap com 
evolucionarà. I resulta inevitable que 
d’entrada ens mirem la pandèmia ca-
dascú des del seu angle. Els polítics han 
de prendre decisions basades en diver-
sos punts de vista, és la seva feina. Han 
d’escoltar els epidemiòlegs, és clar, pe-
rò també altres experts (economistes, 
advocats, psiquiatres...). No es poden 
deixar les decisions només a mans dels 
epidemiòlegs perquè hi ha més factors 
en joc, a part del risc de contagi del virus. 

Durant aquest parèntesi tan estrany 
com pertorbador, els qui no som polítics 
faríem bé de desconfiar dels narradors 
poc o gens fiables, així com d’intentar 
entendre els múltiples punts de vista 
(amb les respectives distàncies narrati-
ves) des dels quals se’ns relata la histò-
ria. I més que aferrar-nos a la mentida 
del tot-anirà-bé, potser podem aspirar 
encara a un final obert en què algunes 
coses no vagin malament del tot.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Ja hauríem de saber que un narrador literari 
(i, per extensió, qualsevol persona que ens 
expliqui una cosa) ens pot enganyar

Pregunta-li al diable

Ja vam parlar del jove Parzival fa unes 
setmanes. Sobre aquest personatge 
recau l’estigma de la pregunta que no 

es fa. Això li passa quan arriba al castell 
del rei Pescador, que viu ferit enmig 
d’un paratge desolat dins del bosc (és La 
terra gastada del poeta T.S. Eliot). De 
nit, en companyia del rei i d’altres cor-
tesans, Parzival és testimoni d’una si-
lenciosa processó de dones, una de les 
quals porta un grial. Se sent molt intri-
gat perquè sap què passa, però repri-
meix el seu instint i no gosa dir-ho a nin-
gú, ja que quan el van fer cavaller l’ha-
vien advertit que de cap manera no es 
pot ser indiscret. Si hagués preguntat 
llavors (i la pregunta adient era: a qui 
serveix el grial), el rei s’hauria guarit de 
la seva ferida. Tot seguit, Parzival es veu 
de sobte tot sol al castell, i al món, i l’úni-

ca escapatòria que té d’aquesta presó fe-
ta de no-res és tornar a trobar el grial. 

Preguntar obertament, però, mai no 
ho podria fer, Parzival, perquè a 
l’instant es desbarataria la se-
va condició de cavaller i el 
sentit de la seva vida. Li ca-
lia allò que tantes vegades 
ens manca, un intermedi-
ari, un interlocutor del qual 
refiar-se. Això es veu llegint 
el conte d’Els tres cabells d’or 
del diable. Surt als llibres dels 
germans Grimm i també està edi-
tat per separat. Aquí, el protagonista és 
un jove llenyataire (un altre habitant 
del bosc) que així mateix viatja per ca-
mins desconeguts. Es dirigeix a l’infern, 
a la recerca d’una cosa que existeix (els 
tres cabells d’or del diable) però l’exis-

tència de la qual és molt difícil de de-
mostrar si no és obtenint-la. En el vi-
atge d’anada, aquest jove es troba tres 

persones (sempre és el tres) que li 
fan preguntes i que ell resoldrà 

de tornada. Quan arriba a la 
casa del diable, evidentment 
li roba els tres cabells d’or, 
i obté la resposta a les tres 
qüestions. Però com se’n 
surt? Mitjançant la dona del 

diable, que en veure’l tan jo-
ve s’entendreix i el protegeix, 

de manera que ella es fa càrrec de 
tot. El rei Pescador i el diable són el ma-
teix personatge. Les no preguntes són 
també les mateixes. Però el llenyatai-
re ha estat més audaç que el cavaller. 
Un cavaller no té por de res excepte de 
si mateix.!
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