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“Aque no sap on es troba la pista
d’aterratge més llarga d’Austrà-
lia?”, em va preguntar una vega-
da, orgullós, un taxista de Dar-

win. “Doncs aquí, a Darwin. Sí senyor!”. Algú
podria qualificar aquell taxista de provincià,
certament. Una de les característiques del pro-
vincianisme consisteix a creure’s que s’és refe-
rent de les coses més inesperades. Però ser pro-
vincià també significa pensar-se que el compor-
tament propi estableix estàndards de
comportament universal quan, de fet, la resta
del món ni tan sols en té coneixement. El loca-
lisme estimula l’orgull de com es fan les coses
en un indret determinat, però, per contra, no
pretén ser referent de res. I la diferència és im-
portant. Barcelona practica el provincianisme.
Munic o Ginebra practiquen el localisme. No
hagueren aixecat mai un dit per aconseguir
que Woody Allen hi rodés una pel·lícula.

EL FET M’HA VINGUT AL CAP ARRAN dels problemes
del Saló de l’Automòbil. Resulta que les prin-
cipals marques han dit que no volien assistir-
hi. I quan des d’aquí se’ls ha retret que “allò
que és bo per a Barcelona és bo per al món”,
ha aflorat la trista realitat. Els passo algunes
xifres del 2007, que va publicar l’AVUI. Expo-
sitors a Ginebra i París, 246 i 362 respectiva-
ment. A Barcelona, 171. Novetats presenta-
des? 130 a Ginebra i 90 a París. Aquí, només
4. Periodistes acreditats a Ginebra, 5.250; a
París, 11.000, mentre que a Barcelona, només
2.103. Resultat: la repercussió internacional
del Saló és mínima. Per contra, el nostre Saló
va ser visitat per 1.000.000 de persones.
Típic. Com que nosaltres el visitem molt, cre-
iem que aquest Saló és transcendental per a
la resta de la humanitat.

AMB ELS HOTELS ENS SUCCEEIX ALGUNA cosa similar.
Hotels d’alta categoria a Barcelona? Dos o tres.
La resta arrosseguen els colzes per les parets.
Ens hem dedicat a trufar els hotels barcelonins
d’estrelles, i ens ho hem cregut. On hem de si-

tuar, doncs, l’Hotel de Crillon de París quan pre-
nem com a referència la vara que mesura Bar-
celona? Si parlem de gastronomia el provinci-
anisme esdevé delirant. Dels interessos de la
Guia Michelin a Espanya ja n’he parlat altres
vegades. Però ara resulta que perquè la prem-
sa anglosaxona diu que aquí hi ha els millors
restaurants, nosaltres ens ho creiem. Restau-
rants que, tot volent oblidar que la cuina és un
fet purament local, estan desmuntant la nos-
tra cuina nacional, una de les millors del món.
Que una publicació britànica atorgui guardons
gastronòmics internacionals és com si els pre-
mis mundials d’òptica de precisió els repartís
una revista d’Angola. Facin cas dels britànics
quan parlen de democràcia, però no quan ho
fan de restauració. Tenen per la gastronomia
la mateixa sensibilitat que jo tinc pels drets la-
borals dels astronautes.

ENS TROBEM, DONCS, QUE TOT EL QUE es fa a la ciutat
se’ns pretén vendre com “universal”, quan en
realitat només és important per a alguns dels
que hi habiten. Però tampoc estem davant d’un
fenomen localista –fet que segurament seria
útil per incrementar l’autoestima-. El rentat de
cervell és descomunal. A mi em sembla que les
Olimpíades van generar un estat d’estupidesa
col·lectiva que encara dura. Alhora es deixava
l’estratègia futura de la ciutat en mans dels em-
presaris de turisme, de promotors i d’hotelers.
Gent amb una tendència excessiva al cartró
pedra abillat d’internacionalisme, i acostuma-
da a disfressar d’interès col·lectiu allò que
només són beneficis propis.

RECORDIN LA FRASE DE L’ORGANITZADOR del
Bread & Butter abans de plegar: “Barcelona,
posa’t a caminar”. L’home va ser educat. Men-
tre ningú doni una mena de cop d’Estat, Bar-
celona anirà arraconant-se. Ufanosa d’ella
mateixa, alhora que ofesa, frustrada i descon-
certada en no entendre per què la resta del
món no la col·loca al lloc que, pretesament, li
correspon.

Xavier Roig Enginyer i escriptor. Autor de ‘La dictadura de
la incompetència’ (La Campana)
xroig.avui@gmail.com

I laBarcelona local?
“On hem de situar l’Hotel de
Crillon de París quan prenem
com a referència la vara que
mesura Barcelona? Si parlem de
gastronomia, el provincianisme
esdevé delirant”

Alababalà

Els meus fills van a una es-
cola pública francament
bona, que té uns mestres
tan professionals com vo-
cacionals, la feina dels
quals –que jo no em veu-
ria amb cor de fer ni em-

briac– és prou difícil i
prou esgotadora perquè
no se’ls emboliqui la troca
tot proporcionant-los
certs materials escolars
un pèl desorientadors.
Perquè, tot i que a aquest
centre, el català que s’hi
empra és de la variant di-
ta central, el d’alguns lli-
bres de text enviats ale-
grement per vés a saber
quina oficina de la Gene-
ralitat, no ho és pas. L’al-
tre dia, la filla (que està
aprenent a llegir) en va

obrir un i va recitar, per-
plexa: “Tin, Joan, menja,
que ja són les huit”. Vaig
mirar per sobre de la seva
espatlla, tan perplex com
ella, fins que em vaig ado-
nar que el text estava es-
crit en valencià normatiu,
tan respectable com qual-
sevol altra variant de la
llengua, però no gaire
estès, actualment, a la
Dreta de l’Eixample. Ara
bé, no es tracta pas d’un
crim imperdonable –tal
com es pot sospitar que

l’haurien tractat segons
quines autoritats valenci-
anes si la situació hagués
estat a l’inrevés– i molt
menys si tenim en comp-
te, ara que el tema de la
degeneració del català
està de moda, que als tex-
tos en qüestió no hi ha cap
errada. Al contrari d’al-
guns altres escrits que ar-
riben a la nostra escola.
Com ara la guia per fer
festes infantils solidàries,
editada per l’Ajuntament
de Barcelona i distribuïda

a tots els pares i nens: re-
comana, entre altres
coses, que a les festes
d’aquesta mena se servei-
xi el menjar sobre “pasta
follada”. A mi no m’impor-
ta gens que els fills respec-
tin les normes de l’AVL a
més de les de l’IEC, però la
solidaritat té uns límits,
sobretot ara que escasseja
massa la pasta per con-
vertir-la de cop en una
nova font de plaer. O fins i
tot per fer-ne un pobre joc
de paraules.

EN DIRECTE

El silenci

Rafael Esteve, professor del
Conservatori del Liceu, diu
que el silenci és part essenci-
al de la música i de la vida.
Sense el mantell blanc del
que no diem, les notes mu-
sicals i les paraules no tin-
drien on descansar. Justa-
ment El silenci és el títol de
la novel·la de Gaspar Her-
nàndez que aquests dies ar-
riba a les llibreries. Els que
coneixen la seva singladura
com a conductor dels pro-
grames Una nit a la Terra i
L’ofici de viure, que acaba
d’obtenir el premi Ciutat de
Barcelona, reconeixeran
una certa inspiració biogrà-
fica en aquesta història. La
novel·la, premi Josep Pla,
té com a narrador un perio-
dista radiofònic. A través
de la veu, intenta guarir
una noia greument malalta
que dorm sobre un futon.
És un relat hipnòtic, més
propi de la literatura japo-
nesa que de la de casa nos-
tra, que obre finestres ines-
perades als lectors. Aques-
ta novel·la m’ha fet
repensar el silenci, un fruit
més escàs i valuós que la tò-
fona blanca. Vivim entre
un torrent d’estímuls –no-
tícies, converses, música,
trucades, SMSs, correus
electrònics... a més del nos-
tre propi soroll mental–
que ens arrossega i no ens
deixa pensar amb claredat.
Tot el que fem és intentar
no ofegar-nos, quan haurí-
em de nedar per sortir del
torrent, ni que sigui una es-
tona. Els mestres de zen
ens recorden que, per om-
plir una tassa de te, és a dir,
per aprendre, primer l’hem
de buidar. També diuen
que, quan tenim el cap ple
d’ocells sorollosos, hem
d’esperar que passin fins
que el cel torni a ser serè.
Només llavors, quan torna
el silenci, la música de les
paraules és benvinguda.
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