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Places

La diferència principal entre 
la ciutat de Barcelona i els 
pobles de tot Catalunya no 

resideix en el fet que a la capital 
es puguin visitar els frescos ro-
mànics o les taules gòtiques del 
MNAC, ni en el fet que a Barce-
lona es pugui escoltar la segona 
simfonia de Mahler o entrar en 
una llibreria ben abastida; ni tan 
sols en el fet que hi hagi botigues 
on venen de tot, a preus de fan-
tasia. La principal diferència re-
sideix en una cosa tan elemental 
com les places. 

Barcelona és una ciutat amb 
uns quants espais verds prou ge-
nerosos –com ara el Parc de la 
Ciutadella o Montjuïc, tots dos 
massa extrems–, però sense pla-
ces amistoses repartides pel tei-
xit de la ciutat. Per contra, és es-
trany trobar un llogarret, un po-
ble o una vila al nostre país que 
no tingui una, dues, tres o quatre 
places públiques, ben repartides 
en el contínuum del lloc, per a es-
barjo, descans, lleure i benestar 
dels vilatans. 

Al poble on va néixer Cambó 
–el lector deu saber-ho; altra-
ment ho trobarà amb molta faci-
litat a internet– hi ha tres places 
de prou dimensions, i tres o qua-
tre espais més, una mica enjardi-
nats, on totes aquelles ocupaci-
ons que hem dit són més que fac-
tibles. Com que a tots els pobles 
hi ha una plaça Major, en aquest 
també n’hi ha una. I com que a to-
tes les places majors dels pobles 
hi ha un cafè-bar-restaurant, en 
aquest lloc també s’hi troba. 

El porten una parella en sego-
nes núpcies –més perdurables i 
segures, en termes generals, que 
les primeres– i és un goig poder 
seure, sota la portalada de can 
Forn, a prendre un refresc, un ca-
fè, unes creps que són delícia o els 
bunyols que en Mia –així li di-
uen– cou no solament per Pas-
qua, sinó gairebé tot l’any. El bar 
va estar a punt de desaparèixer 
arran d’una mala gestió en èpo-
ques passades, però aquesta pos-
sibilitat va esgarrifar la població 
i, sortosament, el bar va tornar a 
obrir. 

Per a més goig, a la plaça s’hi 
celebra el mercat setmanal –una 
deixia de l’Edat Mitjana, com ho 
són a Catalunya, en realitat, els 
pobles mateixos que han sobre-
viscut–, i llavors és un regal seu-
re, fer una canya i contemplar to-
màquets i albergínies, tota mena 
de flors, sabates i mitjons. 

Aquesta és la gran diferència 
entre la capital de Catalunya i els 
llocs amb escassos milers d’habi-
tants: des del bar de la plaça un pot 
agrair al destí que encara sigui viu 
malgrat les malalties més inespe-
rades, i a l’urbanisme antic la pos-
sibilitat de tastar, de molt a la vo-
ra, el ritme insospitat de la vida 
dels altres.!

Estima els fills...  
i a veure com va

La lògica adulta és la dels 
perills; la lògica 
adolescent, la dels riscos 
 
El problema de tenir fills és que, a partir 
d’aleshores, els tens. La frase no agrada-
ria gaire al psicòleg Jaume Funes, que 
sap veure oportunitats educadores allà 
on els altres veiem entrebancs de mal 
resoldre, però té la virtut de ressaltar 
una evidència: els fills porten incorpo-
rats uns quants maldecaps. I a sobre, te-
nen el costum d’anar creixent fins que 
arriba un dia que se t’enfronten per sis-
tema. És a dir: tenen el costum de passar 
per una etapa que sembla eterna i que 
s’anomena adolescència. 

Ara fa dos anys, Funes va publicar Es-
tima’m quan menys ho mereixi... perquè 
és quan més ho necessito (Columna). Va 
assegurar llavors que aquell era l’últim 
text que escrivia sobre adolescents. Pe-
rò no té paraula i ha reincidit: acaba de 
treure Estima’m... però vull saber-ne 
més, també a Columna, un llibre centrat 
en tres aspectes que acaparen bona part 
de les preocupacions paternes: sexe, 
drogues i internet. Un llibre que parteix 
d’una idea bàsica: si el món canvia, tam-
bé ha de canviar la manera com s’edu-
quen les noves generacions. Un llibre 
que inclou un pròleg escrit en quarante-
na, durant un confinament que ha tin-
gut molts adolescents tancats entre les 
mateixes parets que els seus pares o tu-
tors. “Poques vegades –observa Funes– 
es deuen haver conjugat tants cops i 
amb tanta intensitat els verbs elemen-
tals de la gramàtica educativa adoles-
cent: mirar, escoltar, observar, tractar 
de preguntar, anar deixant caure parau-
les, opinar, valorar... Era impossible dei-

xar de descobrir-los, de comprovar que 
no sempre eren com els adults imagi-
nem, que també tenen cara (la que sem-
pre mostraven a fora) i no només creu 
(la que sempre veiem a casa)”. 

Dijous. Espai Abacus, carrer Enric 
Granados de Barcelona. S’hi presenta 
aquest nou llibre de Funes. És el primer 
dia que la mascareta és obligatòria als 
espais públics. “Si fóssiu adolescents, 
ara no duríeu la mascareta –diu l’autor 
als assistents, tots obedientment em-
mascarats–. La lògica dels adults és la 
lògica dels perills, la lògica dels adoles-
cents és la dels riscos. Per a nosaltres, un 
perill és una amenaça; per a ells, un risc 
és un atractiu”. 

Hauríem d’aprendre a conviure amb 
el risc perquè no hi ha alternativa. La se-
guretat no existeix enlloc. Som mortals 
que estimem mortals, en això consisteix 
el joc de viure. I som mortals que sovint 

ens fiquem en l’embolic d’intentar edu-
car mortals. Aquí és on ens calen veus 
desdramatitzadores com la de Funes. 
“No pensava escriure un nou llibre –diu 
ell–, però tampoc volia escaquejar-me 
dels reptes educatius, deixar soles les 
persones adultes preocupades per edu-
car que alguns adolescents tenen la sort 
de tenir al costat”. Jaume Funes defuig 
el paper d’expert que sap en tot moment 
què s’ha de fer, però és conscient que el 
seu discurs aporta serenor i ajuda a 
construir mirades en positiu.   

Que acabin sent millors o 
pitjors persones potser 
no depèn dels pares 
 
Confesso que fa una dècada, quan em va 
tocar afrontar les primeres adolescèn-
cies de la família i m’aclaparava el pro-
pi desconcert, vaig trobar consol en El 
mito de la educación (Grijalbo), de Ju-
dith Rich Harris, un llibre que sosté que 
la influència dels progenitors en la me-
na de persones que acabaran sent els 
fills és escassa. El que té més importàn-
cia, afirma l’autora, és allò que experi-
menten a fora, en un grup social que els 
pares de les criatures poden controlar 
entre poc i gens. “Estima els teus fills 
perquè surt de tu, no perquè pensis que 
ho necessiten –escriu Harris–. Gaudeix-
ne. Ensenya’ls el que puguis. Relaxa’t. 
Com acabin sent no és en cap cas un re-
flex de com els has cuidat. Tu no pots 
perfeccionar-los ni espatllar-los”. 

Harris anima els pares a enterrar les 
culpes i a adoptar un punt de vista tran-
quil·litzador: l’única certesa sobre els 
fills és que, facis el que facis, no se sap 
mai com sortiran.!
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Sexe, drogues i internet són temes que 
atreuen els adolescents i espanten els qui 
miren d’educar-los

Manchette dibuixat

El misteri dels vells carrers de París, 
que bategava a les novel·les de Léo 
Malet, el va reprendre Tardi tot se-

guit dibuixant les novel·les de Manchette. 
Però si Malet era el novel·lista de les llam-
bordes, la literatura de Jean-Patrick Man-
chette sorgia dels carrers desllambordarts 
del 68. Malet era una llegenda viva. Man-
chette era un company. Ja ben abans 
d’adaptar-li les novel·les, Tardi va fer amb 
Manchette un àlbum original, que porta el 
nom del seu protagonista: Griffu. 

A la dècada dels 70, la irrupció del ne-
opolar va arribar en estèreo. Aquella no-
va novel·la policíaca francesa comptava 
amb dos grans renovadors molt dife-
rents. Manchette era el millor de tots. 
D’altra banda, era molt polític. Provenia 
de l’extrema esquerra i del situacionis-
me. Els seus llibres noirs contenen una 

crítica a la societat i als postulats de la 
mateixa esquerra radical. També l’altre 
autor era el millor de tots. Signava amb 
les seves inicials A.D.G. Als seus llibres 
hi ha, així mateix, un fort contingut po-
lític. Era d’extrema dreta. Manchette va 
morir als 52 anys. Al llarg de tota la 
vida va elogiar l’obra del rival, 
tan sols no li agradaven la se-
va metafísica ni la dèria per un 
llenguatge massa nostrat. 

Manchette era un no-
vel·lista de jaqueta texana, ca-
bells una mica rinxolats i pati-
lles de rocker. Cal veure només la 
foto d’A.D.G. a la Viquipèdia francesa 
per imaginar la seva obra: americana 
fosca, corbata de ratlles, cabells esclaris-
sats enganxats al crani, uns grans bigo-
tis caiguts i un revòlver a la mà. També 

A.D.G. va morir aviat, als 56. No va gosar 
mai emprar el seu nom perquè es deia 
Alain Fournier, igual que l’indefugible 
autor d’El gran Meaulnes (de lectura 
obligatòria als instituts francesos). 

Però ni tan sols en la novel·la la meta-
física té més poder que l’urbanisme. 

Ho deia Manchette parlant de 
l’ocàs de Léo Malet: “L’urbanis-
me modern, que sap reconèixer 
els enemics, no va tolerar l’amor 
de Malet cap a la ciutat més ma-

ca del món, i al mateix temps que 
destruïa aquesta ciutat n’expulsa-

va l’escriptor”. En una carta, li deia a 
un altre escriptor de polar (el seu amic Pi-
erre Siniac): “Potser nosaltres som per a la 
literatura allò que la bande dessinée és per 
a la pintura”. I afegia que no hi podia haver 
res més noble que ser Moebius.!
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