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REVISTA JOSEP SANTESMASES I OLLÉ

Coneixement que enriqueix el país
uan una revista d’àmbit comarcal
en les humanitats, amb voluntat
d’aparició anual i d’un volum de

pàgines que oscil·la entre les 150 i les 300
llargues arriba al número 30, vol dir que,
durant anys, al darrera hi ha hagut molta te-
nacitat i constància.

I quan això passa en una comarca de de-
mografia reduïda com és la Conca de Barbe-
rà, el fet és d’admirar.

Aquesta és la història d’Aplec de Treballs,
la revista d’humanitats i ciències socials edi-
tada pel Centre d’Estudis de la Conca de
Barberà. Durant aquests anys s’han tractat
llargament tots els períodes històrics i tam-
bé, en menor mesura, altres àmbits de les
ciències socials amb el propòsit de generar

Q coneixement a partir d’una acu-
rada recerca realitzada per molts
autors.

La revista, accessible a RACO
(Revistes Catalanes amb Accés
Obert), l’any 2011 va registrar
més de 13.000 consultes, fet que
per això ja justificaria la seva
existència. Però més enllà
d’aquestes dades estadístiques,
el fet important és haver dotat
un determinat territori d’un co-
neixement que enriqueix el pai-
satge, el valuós patrimoni arqui-
tectònic de la Conca, les viles i
els pobles. I és a partir de reali-
tats com aquesta que també

s’enriqueix i es torna més com-
plexa la història dels països, les
nacions i els estats, més enllà de
les primàries invectives que ara
fan feredat d’escoltar.

Escrivint, per exemple, sobre
l’art llevantí a les muntanyes de
Prades, de la propietat agrària al
segle XVIII, del cost humà de la
guerra de Cuba a Montblanc,
del republicanisme a Vimbodí,
de la crisi agrària de finals del
segle XIX des de la perspectiva
de l’endeutament fiscal pagès, o
de la construcció d’una nova es-
glésia en un petit poble durant
la postguerra. ❋
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a síndrome Barcelona és la mateixa
que sent un escriptor d’aquí quan viat-
ja o viu unes setmanes a París, a Berlín

o a Nova York. Una fascinació stendhaliana,
un déjà vu cinematogràfic, literari i de revista
de tendències que et crema ulls i
enteniment. És la bellesa, la histò-
ria, la mítica combustió nuclear
que irradien les grans metròpolis.
El glamur de la vida dels seus abo-
rígens amb els seus excèntrics i
meravellosos hàbits alimentaris,
la seva manera de fer l’amor o de
mirar com plou. De fet, la síndro-
me Barcelona és la invers que sent
el mateix escriptor d’aquí quan
viatja a Fraga, a Zamora o a Lloret
de Mar.

És una síndrome més que dis-
culpable. Per poder odiar la teva
parella ha de ser això, la teva pare-
lla. Ser l’exquisit amant d’un cap
de setmana, tot espelmes, sexe
tàntric i vi calent no es prou per
mesurar l’alien que porta dins. És
a dir, per odiar/estimar París has
de ser parisenc o emigrant, no pas
Woody Allen. Per enamorar-te
n’hi ha prou amb un vol low cost i
poca cosa més. Però la visió del
vingut de fora no deixa de ser una
mirada diferent, complementària
de la del que viu o sobreviu a la
mateixa ciutat i, de fet, igual de vàlida. O si-
gui, que entre Thomas Bernhard i Ruiz Za-
fón hi ha marge de mirada.

Stefanie Kremser (1967) és una alemanya
que actualment viu a Barcelona. Va créixer
amb la seva família germanoboliviana a São
Paulo però ha viscut gran part de la seva vida
a Munic. És guionista de cinema i de televisió
–entre d’altres, per a la sèrie policíaca alema-
nya Tatort–. La seva primera novel·la és del
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Escriure d’on es viu
Stefanie Kremser va néixer a Alemanya el
1967 però va créixer al Brasil i el 2000 va
debutar amb Postal de Copacabana. Ara
que viu a Barcelona ambienta la seva
segona novel·la en aquesta ciutat.

Síndrome
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NOVEL·LA CARLOS ZANÓN

2000 i està disponible en català: Postal de Co-
pacabana.

L’obra que ara presenta, Carrer dels obli-
dats, està protagonitzada per Anna Silber,
una periodista professional, filla de catalana i

d’alemany, que arriba a Barcelona
per primera vegada. L’excusa és es-
criure una guia alternativa de la
ciutat. Però també és un viatge per-
sonal a la ciutat de la mare morta
(en un accident recent, com el seu
pare i el seu germà autista). Arriba
convidada per Rafael, periodista de
revista cool, amb xicot-per-casar-
se, Quim, un mosso d’esquadra
impecable que el serveix per intro-
duir-se en la investigació d’una sè-
rie de crims a Ciutat Vella i, de pas-
sada, veure què s’amaga rere l’apa-
rador de la Barcelona turística.
    A l’hora de valorar un llibre s’ha
de valorar també què pretenia el
seu autor. I aquí, Stefanie Kremser
crec que té el que volia. No enga-
nya. Amb un estil clar i directe,
d’escenes visuals i equilibrades i ar-
gument embastat, serveix la seva
història. S’entén que volia això. Un
plat menut, de poquíssimes calo-
ries i vol arran de terra. Bascula en-
tre el relat insubstancial i l’àlbum
costumista de fotos que pot fer grà-
cia al turista i a l’enamorat de Bar-

celona. Però poca cosa més. La història d’in-
triga no deixa de ser Tintín o Amélie a BCN i
els personatges principals són excessivament
plans, bonistes, previsibles. Hi ha un intent,
això sí, de mostrar una Barcelona menys
atractiva a mesura que avança la lectura. És
lloable, però el pastís ja està cuinat amb tants
bons desitjos i sentiments optimistes post-
prozac que l’escenari roman ja indiferent a la
crítica de l’autora. ❋
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