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Tipus singulars

Les ciutats de la mida de Barce-
lona sempre havien tingut 
allò que en podríem dir tipus 

singulars, o tipus populars, estra-
folaris, pintorescos o extravagants. 
Els barcelonins de més de 70 anys, 
més o menys, encara deuen recor-
dar que els seus pares els parlaven 
de la Monyos –dona famosa pel 
seu pentinat, que es passejava per 
la Rambla–, com deuen recordar 
aquell home dels ocells que desfi-
lava sobretot per la Diagonal, amb 
una enorme gàbia d’ocells que fe-
ien alguna habilitat i resultaven 
una cosa molt exòtica. També de-
uen saber qui era la senyora Sali-
sachs, eleganta, que cada dia re-
corria la Diagonal, de cap a cap, per 
mantenir-se en forma. Eren tipus 
singulars de la ciutat. Un dels úl-
tims potser va ser el famós Ocaña, 
mig home mig dona, que va morir 
en circumstàncies tràgiques quan 
encara era jove; i potser aquell po-
eta i cantant que passava pels xi-
ringuitos de la Barceloneta, abans 
de la remodelació de la façana ma-
rítima, tan desdentat com inspi-
rat, que va morir no fa gaire. Pot-
ser n’hi havia més, però hom no els 
recorda. 

Aquests que hem dit són poca 
cosa si es comparen amb l’enorme 
quantitat de tipus extravagants 
que corrien al segle XIX per la ciu-
tat, per a goig de criatures i arxiu 
mitològic de la ciutadania. Però 
d’aquella colla ja fa molts anys. Hi 
havia el Xato dels Encants, que un 
dia, ficat dins un nínxol al cemen-
tiri del Poblenou, on dormia cada 
nit, va sentir que passava el sereno 
i li va preguntar, per al seu espant: 
“Sereno, quina hora és?” El Xarau, 
que va tenir una de les primeres 
parades a l’entrada de la Virreina, 
passava per ser un home de grans 
coneixements generals i els barce-
lonins deien, amb ironia: “Aquest 
és més savi que en Xarau”. En Ba-
tista de la planeta era –com enca-
ra sabia Josep Carner, que va fer 
un llibre inspirant-s’hi– un home 
que portava una gàbia amb tres o 
quatre verdums que treien, amb el 
bec, una planeta –un tros de car-
tró– que pronosticava el futur dels 
que s’hi adreçaven: “Us tocarà la 
rifa”, “Tindràs un nòvio ric i gua-
po”. El Ravachol –nom d’un famós 
anarquista francès, que el pare de 
Kafka aplicava sovint al seu fill, 
que ho va ser– era un home lleig i 
desgraciat, que vivia sense res, 
com Diògenes, en una gàbia, al 
Parc de la Ciutadella. Aquí no se’l 
tenia per anarquista, només per 
un home brut i molt lleig: “Fas més 
por que en Ravachol!” 

I així una enorme colla. Ja no 
en queden. Ara, a Barcelona i per-
tot, tothom s’assembla a tothom. 
No hi ha tipus extravagants, ni 
singulars, ni pintorescos. Anoni-
mat de la massa! Discreció de la 
burgesia universal!!

Quan l’horror  
és un pati d’escola

El dia que en Jacob va 
saber que era una nena 
intocable i empestada 
 
“Per començar, ¿qui sou vosaltres?”, diu 
d’entrada el narrador del llibre. I nos-
altres, lectors, ens sentim interpel·lats. 
És un narrador que s’ha contingut du-
rant molt temps però que ara desborda 
odi, venjança, amor, paraules. Un narra-
dor, en Nemi, que s’ha estimat i s’estima 
en Jacob. Un narrador trencat pel dolor 
que reviu i refà els records de la persona 
estimada, els records d’algú que ha estat 
bo fins a la insensatesa, algú que hauria 
volgut no tenir cap sexe per no haver de 
ser un cos maltractat, ultratjat, exclòs. 

En Nemi voldria haver acompanyat 
en Jacob de sis anys a l’aula i al pati el 
primer dia de classe. Així potser l’hauria 
entès millor i, sobretot, potser l’hauria 
pogut protegir dels que li van fer tant 
mal. És el que ens passa quan estimem: 
desitjaríem viatjar enrere i mirar d’evi-
tar els tràngols que van patir els éssers 
estimats. Tràngols que encara avui els 
defineixen: la màquina del temps no 
existeix i en aquell moment pretèrit 
ningú els va saber estalviar l’infern. 

Què va passar el primer dia de classe 
d’en Jacob a l’escola de frares? D’una 
banda, la senyoreta se li va acostar i li 
va dir que tenia permís per clavar una 
plantofada al seu company de pupitre si 
el molestava, perquè era subnormal. 
Aquestes van ser les primeres paraules 
que li van adreçar a l’escola. Li donaven 
permís per fer servir la violència. I l’ad-
vertien que hi havia nens que no eren 
normals. D’altra banda, el record del 
mateix dia a l’hora del pati: “Un nen l’es-
tassa, l’agafa pel cap i clac-clac, contra el 

terra de la pista. Un clac-clac i prou, o 
potser dos o tres, no dura gaire, perquè 
un altre nen diu que les nenes no es to-
quen, les nenes no es peguen, les nenes 
són contagioses”. És a dir: aquell primer 
dia en Jacob va saber que era una nena, 
l’única nena de l’escola. L’havien iden-
tificat com a nena intocable, com a nena 
empestada. Com a nena, que ja era un 
insult prou gros en una escola de nens 
dels anys setanta. Quan encara no se’n 
deia bullying, del bullying. 

La història d’en Jacob explicada per en 
Nemi la trobem a Unsex me! (Club Edi-
tor), una novel·la de títol shakespearià es-
crita per Jaume Ferrer que desprèn cru-
eltat i bellesa. Més bellesa que crueltat, 
perquè està construïda amb una prosa lí-
rica que s’esforça per ser bonica, tot i que 
al Jacob la fam de bellesa l’ha salvat no-
més a mitges. En Nemi comença el llibre 
carregat de ràbia però d’alguna manera 

acaba vencent l’amor, en aquesta obra 
que neix d’un turment tan real que es pal-
pa. Aquí vencen l’amor, la bondat, la ten-
dresa, l’escriptura. 

Un llibre que interpel·la 
el monstre que tots 
portem dintre 
 
“Vosaltres, els instigadors, vau senten-
ciar tres coses: que era nena intocable, 
que era marieta i que això el convertia en 
un monstre”, resumeix en Nemi. El vos-
altres fa referència als nens que van 
menysprear, condemnar, insultar en cos 
i ànima en Jacob. Però això no vol dir que 
no puguem ser també nosaltres, lectors 
del llibre. Perquè ves a saber quantes ve-
gades no hem fet d’assetjadors, no hem 
callat davant casos d’assetjament, no 
hem estat testimonis o fins i tot còmpli-
ces d’insults, d’agressions, de mentides, 
d’humiliacions, de paraules que fereixen 
i hem optat per fer els ulls grossos, per 
mirar cap a una altra banda, per pensar 
que no n’hi havia per tant. “L’enemic és 
poderós –escriu en Nemi–: és l’assetja-
dor de tota mena i condició en un ball de 
màscares que a mi em fa terror perquè la 
màscara també la puc dur jo”. 

Unsex me! ens fa viatjar a l’horror de 
la mà d’una veu que parla a trossos: cer-
tes coses només es poden dir a trossos. 
Una veu (un amant?, el seu jo adult?) 
que dona voltes al fet que en Jacob no 
sabés que era una nena fins que va anar 
a l’escola. Una nena, un marieta: tant se 
val. Quan ell, ella, maleïts pronoms, se-
ia en un banc o en un graó, cap més nen 
hi podia seure si no volia guanyar-se la 
gran escarnida de tots els altres. De tots 
vosaltres. De tots nosaltres.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

El traductor Jaume Ferrer ha escrit un llibre 
bell sobre una història tristíssima, que és la 
d’en Jacob i la de tants altres infants del món

Totes les guerres es veuen venir 

El blanc i negre va ser el medi ex-
pressiu dels humoristes gràfics 
fins que no van començar a fer vi-

nyetes per a la canalla. Va ser així com 
l’ús del color es va tornar habitual a les 
historietes. Des de llavors, dibuixar en 
blanc i negre va quedar lligat a diversos 
gèneres, entre els quals hi ha la sàtira 
(que sovint ha anat de bracet del dibuix 
de premsa). Això és el que es llegeix a 
l’entrada “Noir et blanc”, del diccionari 
Le bouquin de la bande dessinnée (dir. 
Thierry Groensteen, ed. Robert Laffont, 
2020). En el camp de l’humor satíric va 
exercir molta influència la generació que 
surt al voltant de la revista francesa Ha-
ra-Kiri (és a dir, els posteriors fundadors 
de Charlie Hebdo, els derelictes del 68). 
Wolinski, Reiser, Gébé, Bretécher, Cabu 
i Willem en serien els dibuixants més co-
neguts. L’únic viu, però, és Willem (Ca-

bu i Wolinski van morir assassinats a 
l’atemptat contra el setmanari; Willem 
va tenir la xamba de no anar aquell dia 
a la redacció, continua treballant i el 2 
d’abril farà 81 anys). 

Willem té un llibre, de for-
mat molt elegant, on compi-
la els seus viatges per l’Euro-
pa més exòtica (o més pro-
funda). Es diu Ailleurs i el 
va publicar Éditions Corné-
lius l’any 2002. Quan arri-
ba a Belgrad, la gent li expli-
ca que la guerra que van patir 
ja es veia venir, però que tothom 
deia que ningú seria tan poca-solta per 
deixar que la situació empitjorés. Hi 
troba un trist sentiment general que les 
guerres són previsibles però inevitables. 
A Eslovàquia hi entra per visitar Medzi-
laborce, una petita localitat habitada 

per ucraïnesos, zíngars i, ho diu així, pi-
etosos llenyataires rutens (rutens era 
com abans anomenaven els russos de 
Kíiv, i per extensió als ucraïnesos, enca-

ra que la identitat rutena s’ha com-
plicat amb el temps). El que hi 

ha a Medzilaborce és un mu-
seu dedicat a l’artista nord-
americà Andy Warhol (els 
seus pares eren d’un poble 
més o menys pròxim). La re-
gió és plena de gent que té el 

cognom Warhola. Al museu 
es mostren cartells de la Velvet 

Underground, serigrafies, ulleres 
que van pertànyer a Andy Warhol i obra 
del seu germà gran, Paul. Davant de 
l’edifici, que és al costat de l’església or-
todoxa, hi ha dues llaunes gegants de so-
pa Campbell. Mai l’Est i l’Oest no han 
estat tan a prop l’un de l’altre.!
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