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l noi que, amb vint
anys, va exercir

de polissó (no del tot,
però amb una certa
clandestinitat) en un
avió que volava a

Heathrow, s’ha convertit en un home
madur, responsable i assenyat, que fa
de professor de literatura anglesa a la
UPF, és especialista en Orwell i en uns
quants més (com Auden) i practica el
noble esport de l’articulisme en aquest
mateix diari. I moltes coses més, per
descomptat. Com diu Antoni Puigverd,
arriba un moment en què “ja no pots
prescindir de la seva mirada mordaç”. I,
com afirma Xavier Pla, la seva prosa i
el seu estil “es posen al servei d’una
actitud epicúria davant la vida que li
permet desinflar els globus de l’encar-
carament, la fatuïtat i la pedanteria”.
Parlo de Miquel Berga, és clar, que és
amic meu i que em mereix un respecte
colossal i em produeix, la seva obra,
una enveja no gens dissimulada. En
parlo bé –ara que acaba de publicar
Un aire anglès, un recull d’Edicions del
Periscopi amb tot de columnes rela-

cionades amb la seva dèria britànica–
no pas perquè sigui amic sinó perquè
és molt bo. Ras i curt. Amb l’excusa
formal d’un diccionari, aquest llibre
ens informa sobre tot: costums i llen-
gua, vida i literatura, remeis casolans
(per viure i per escriure), màximes que
ens ajuden a enfortir (una mica, no es
pensin) la fragilitat dels temps que
corren. ¿Com ho fa? Amb tres virtuts:
l’esportivitat, la manca de pretensions
(el rebuig a la veu engolada) i la ironia,
que és un regal dels déus que ell expli-
ca així: “És la forma més refinada de
l’humor.” Aquest llibre, una joia, és una
aposta radical per la intel·ligència, una
penetrant i alhora epidèrmica dissec-
ció de la condició humana. I la gràcia
és que amb l’excusa de la seva mirada
britànica (o anglesa, que aquí funciona
igual) o de la seva fixació pels mèrits
de la gran illa i dels illencs que l’habi-
ten, en realitat ens parla d’una gran
quantitat de persones i de situacions
en les quals ens veiem reflectits. I ja
paro, que m’estic excedint en un elogi
que el seu understatement segur que
no admet de cap de les maneres.
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Keep calm
Josep M. Fonallleras

El britànic
Berga

‘Un aire anglès’ és una
aposta radical per la
intel·ligència, una penetrant i
alhora epidèrmica dissecció
de la condició humana

La vinyeta
Fer

aig visitar Varsòvia per feina
quan Polònia es preparava per
entrar a la Unió Europea. Em

van assenyalar amb el dit la Casa de la
Cultura, el massís arquitectònic d’ofi-
cines, sales de reunions i teatres que
Stalin havia regalat a la ciutat. No
hauria calgut la indicació: es veia des
de qualsevol punt, com una obsessió,
et situessis on et situessis. Vaig parlar
amb gent partidària d’enderrocar-lo:
per lleig i agressiu, i per venir de qui
venia. Odiaven Stalin perquè tenien
provat que, podent-ho evitar, havia
permès que Hitler destruís la ciutat
pedra a pedra i s’acarnissés amb els
seus habitants. Stalin no es refiava
dels polonesos i volia una Varsòvia que
pogués refer i poblar al seu gust. La
Casa de la Cultura mastodòntica i
amenaçant va culminar el desig.

Vaig tornar a Varsòvia uns anys
més tard, quan la integració a la Unió
era un fet i el país havia abraçat les de-
lícies del capitalisme amb l’ímpetu del
neòfit. Vaig mirar a dreta i esquerra
sense que la Casa de la Cultura se’m
fes visible. Una inspecció més minu-
ciosa em va fer adonar que no l’havien
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enderrocada sinó que l’havien escamo-
tejada. La invisibilitat s’havia aconse-
guit plantant edificis molt més alts i
d’arquitectura radicalment moderna
tot al seu voltant. L’antiga construcció
que havia emergit de Varsòvia sense
competència s’havia convertit en una
miniatura irrellevant. Des de llavors
penso que els polonesos dominen l’art
de la màgia i són uns grans utilitaris-
tes. La Casa de la Cultura segueix ofe-
rint serveis. Hi vaig veure un local mu-
sical a la planta baixa que hauria dis-
gustat molt Stalin, i a la façana s’hi
projectaven unes llums carregades
d’intenció que com que Stalin no tenia

sentit de l’humor haurien fet que ell
mateix s’hagués penedit de l’obsequi,
d’haver-les pogut veure.

A Moscou hi ha set edificis com el
de Varsòvia. Un és un hotel, un altre
una universitat... He perdut el compte.
A Stalin li agradava l’estil perquè era
el seu retrat. Parlàvem l’altre dia de
les estàtues públiques dedicades a Le-
nin. Dèiem que el líder revolucionari
hi apareix sempre amb abric. És un
abric descordat i voladís, d’home d’ac-
ció. Un abric que en realitat és un tres
quarts. Dèiem també que els monu-
ments a Stalin han desaparegut. N’hi
ha fotografies. Va igualment amb
abric. És un abric cordat que arriba
fins als peus, un abric encarcarat, un
abric imposant, un abric que amaga al-
guna cosa inquietant a dins, és la Casa
de la Cultura de Varsòvia, són les set
rèpliques de Moscou.

Stalin va construir habitatges so-
cials, tots tan sòlids com el seu abric.
Tres o quatre famílies compartien el
mateix pis. En l’actualitat, només una.
Els adquireixen els rics. Fa distingit
viure en un pis stalinià. S’hi fan festes,
recepcions...

“El dictador va
construir
uns edificis que són
el seu retrat

Vuits i nous

L’abric de Stalin
Manuel Cuyàs
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