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ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

Literatura i futbol
ra que encara cueja l’eco de la cri-
dòria “copa, lliga, Champions”
que ens ha tingut entretinguts o

atabalats, eufòrics o crucificats (segons els
casos i les preferències), se m’acut pensar
en aquesta societat nostra que, pas a pas,
va enterrant la cultura als llimbs de la
marginalitat i que, per contra, converteix
els esports en general i el futbol en parti-
cular en omnipresents mentre, amb una
hipocresia notable, parla de la necessitat
de ser cultes i de tenir valor.

Voldria fer un símil, però no sé si em
veig capaç d’establir els lligams sense por
de ferir susceptibilitats, però (i que Belén
Esteban i els escriptors mediàtics em per-
donin) m’arriscaré i, com a hipòtesi de
treball, partirem de la base que el premi
Sant Jordi podria ser la lliga, el Planeta, la
copa, i el Nobel, la Champions.

Patrick Modiano és francès i tot i que
veí, ens toca de molt lluny; Jorge Zepeda,
com a bon mexicà, podria formar part
dels tants per cent del ministre Wert i es-
tudiar matemàtiques en una escola catala-
na sense perdre pistonada, però tampoc
no ens serveix, però Joan Carreras, el gua-
nyador del Sant Jordi, reuneix tots els re-
quisits necessaris.

És barceloní, és simpàtic, té una cabe-
llera que voleia al vent( i ja entenc que us
pugueu preguntar què hi pinten els cabells
en aquesta història, però tot arribarà quan
toqui), ha escrit un llibre que es diu Cafè
Barcelona i ha guanyat el premi Sant Jordi
de novel·la 2014. I jo em pregunto: si quan
el Barça guanya la lliga l’Ajuntament, el
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club, la ciutat i tota cuca vivent organitzen
una rua pels carrers de la ciutat a dalt d’un
autobús descobert d’aquells tan vistosos
de dos pisos, amb música, alcohol a dojo
(tot i que segons apunta un d’aquests va-
lors hipòcrites són esportistes d’elit que
no haurien de beure) i cridòria general
desfermada, com és que no fan el mateix
quan algú de la terra guanya un premi im-
portant?

Si realment tothom donés a la cultura
el valor real que li concedeixen en discur-
sos i xerrameques buides que no cal de-
mostrar mai amb fets, hauríem vist un
magnífic autobús de dos pisos, amb el

Joan Carreras a dalt de tot, amb el cabell
voleiant al vent (tot arriba), acompanyat
de la seva agent, del seu editor, dels correc-
tors, dels maquetadors, del dissenyador de
la portada i, fins i tot del seu llibreter de
capçalera, recorrent el passeig de Gràcia,
tallat al trànsit rodat i ple de gom a gom de
lectors que farien brandar els seus llibres,
tot cridant el seu nom i recitant de memò-
ria passatges sencers de la trama, sense
deixar-se ni una coma, mentre ell faria pe-
tons apassionats al logotip taronja d’Òm-
nium Cultural convertit en símbol físic del
guardó rebut. S’imagina quina emoció,
estimada psicoanalista? ❋
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Un joc sense bateria

FEMINITATS ADA CASTELLS

i ha una escena d’El capital, de
Costa-Gavras, que no em puc
treure del cap. El protagonista,

un viciós de les finances sense escrúpols,
apareix un dia en un dinar familiar amb
regals per als nebots. A cadascun els dóna
una pantalleta, que si un mòbil, que si una
tauleta, que si un matamarcians, depenent
de l’edat. Quan acaba la trobada, a la sala
de jocs, tots els nens estan concentrats en
el seu món propi, sense relacionar-se entre
ells, i al potentat se li escapa un somriure
cínic. Van tots a la seva, la desunió fa la fe-

H blesa, el futur dels trepes del planeta està
garantit.

Aquest estiu segur que ens trobem es-
cenes similars. Jardins buits i nens en un
racó amb la seva dosi de repte individual.
Si et passes de la ratlla, perds vides; si et
quedes arraconat, se’t mengen uns zom-
bis; si no saltes a temps, caus en l’abisme.
És molt tranquil·litzant que les coses si-
guin dos i dos fan quatre. Ben bé al revés
del que ofereix la complexitat de la litera-
tura o d’una vida real en què l’esforç ja no
garanteix que no caiguis en l’abisme.

A Angle Editorial s’han empescat una
nova col·lecció sota el reclam Posa’t a pro-
va, diverteix-te, aprèn que pot robar temps
a les pantalletes estupiditzadores (d’acord,
no totes ho són). Triviacat són llibrets de
preguntes tipus test, amb les respostes ben
argumentades. Ja n’han tret un de ciència i
un sobre Barcelona. La gràcia és jugar-hi
en grup i inventar penyores menys peno-
ses que ser devorat per un zombi. Trivia-
cat és una altra alternativa per a les tedio-
ses tardes d’estiu i, atenció, funciona sense
bateria. ❋




