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“Ara, quan veig una dona
de trenta-sis anys, la
trobo jove. Però quan
veig un noi de quinze,
veig un nen. Em sorprenc
de quanta seguretat em
va infondre Hanna”. Ho
escriu un Michael Berg ja
adult, en recordar com de
noi va conèixer Hanna,
una dona madura. Van
viure una història d’amor
simple, bella i clandestina,

amb la particularitat que
la desigual relació, el frec
a frec dels cossos, tenia
un contrapunt literari.
Abans de fer l’amor,
Hanna sempre volia que
Michael li llegís fragments
de novel·les, com ara
Guerra i pau, de Tolstoi.
Michael, doncs, és qui
dóna títol a la novel·la El
lector, de Bernhard
Schlink, portada al cinema

amb Raplh Fiennes i Kate
Winslet. Ja no la fan a les
grans pantalles, però
suposo que aviat la
podreu tenir en DVD.

Ara un advertiment del
tot seriós. Si encara no
coneixíeu el llibre (o la
pel·lícula) i preteneu llegir-
lo (o veure-la), deixeu ara
mateix aparcat aquest
article, sisplau. No vull
aixafar-vos la guitarra.

Seguim. La literatura dels
camps de concentració ens
ha deixat duríssims
testimonis del turment
embrutidor: Primo Levi,
Jorge Semprún, Joaquim
Amat-Piniella... Però la vida
és imperativa, ens empeny
amb una força inaudita. Per
això després del trauma
d’Auschwitz la felicitat
encara és possible. Quan ho
diem, esclar, pensem en les

víctimes. Però, ¿i els
botxins? L’atractiu moral de
la novel·la de Schlink rau
precisament en això, en els
dos secrets que amaga
Hanna. L’un ja us el podeu
imaginar (heu seguit llegint,
eh, dropos?). L’altre, no
menys sorprenent, és el seu
analfabetisme acomplexat.
Els camins del mal i de la
felicitat són infinits, i a
vegades es troben.❋

E
l senyor Mayor Oreja (que,
malgrat el nom, és una de les
persones menys dialogants
d’Espanya, i això és dir molt)
acaba de fer una gracieta. Diu
l’home que el sistema
d’immersió de l’ensenyament
català porta a la ignorància,

com si només el castellà donés pas a la
sapiència. Llengua de merda, formació de
merda i per això els catalans són una merda, oi
que és això? La senyora Sánchez Camacho, que
li fa costat, faria bé de notar que amb el
“bilingüisme integrador” que ens proposen, pot
passar que el lehendakari s’hagi de posar
auriculars per sentir la traducció del que es diu
al Parlament en la llengua del país, talment li ha
succeït a en Patxi. No és la llengua el que du a la
foscor: és el prejudici.

La ignorància pepera em feia rumiar mentre
veia el reportatge que La 2 va dedicar dissabte
a El Bulli. Vet aquí que els catalans no se’n
surten tan malament: la tele passava una
coreografia perfectament greixada que es posa
en marxa ben d’hora perquè en arribar el
primer comensal tot estigui al punt: replanxat i

repolit el servei de taula, escombrat l’últim racó i
la fantàstica cuina ja esperant. Espanya es posa
moltes medalles amb la gastronomia però els
qui compten al món, o són bascos o són
catalans. Políticament no ens en sortim, però en
la cosa creativa les perifèries són magnífiques. I
la gràcia afegida és que, mal que li pesi al senyor
Oreja, la cúpula d’El Bulli parla en català i la
tropa, ai las, en castellà. Però això no té
importància. El que és fonamental és aquest
mecanisme de rellotgeria engegat cada dia al
servei d’un talent concret, d’una imaginació
florent, d’una creativitat admirada. Rellotgeria
vol dir ordre, organització, rigor i eficàcia.
“Tenim en compte –deia Ferran Adrià– si la
persona ve per primera vegada o no, per fer-li el
menú a mida”. Els detalls. Genial.

Que la cuina d’elit s’ha incorporat a la cultura
no ho dubta ningú. I ja no té tant a veure amb
l’arrel del passat com amb la manipulació del
present: experiències, no memòria. Josep Pla,
quan va haver de posar títol al volum sobre la
cuina del país, va triar El que hem menjat,
perquè volia fixar una tradició: Pla escrivia per
salvar la memòria, o més aviat per conformar-
la amb uns paràmetres determinats. No som

allò que mengem, com passa avui, sinó allò que
hem menjat: som en un món concret. La
pregunta que jo em faig és si reconeixem
Ferran Adrià com a intèrpret de la cultura
catalana. No és que jo en tingui dubtes, és que
en general a la cultura del país se li posa
l’adjectiu nostrat quan es tracta de facetes
convencionals, arts clàssiques i para de
comptar, i millor si la llengua hi té un paper. La
modernor tendeix a identificar-se amb la marca
Barcelona. Però El Bulli no es deixa, perquè
està perdut en un racó de l’Empordà i el mestre
va néixer a la ciutat del costat, l’Hospi.

Restar-li la modernitat a la cultura catalana
va ser una nefasta operació orquestrada
inconscientment a les dues bandes de la plaça
de Sant Jaume. Els uns van muntar durant una
bona dècada i mitja una cultura de caràcter
noucentista, circumspecta i encotillada, i els
altres van arrencar l’etiqueta catalana a tot allò
que era nou i prestigiós i guai. Esclar, l’etiqueta
va quedar una mica tocadeta i ara n’hi ha que
no la volen. Què fem, doncs, amb El Bulli? El
guardem a Catalunya? O li regalem al senyor
Oreja, que com a bon espanyol s’apropia de tot
allò que lluu més que el sol?❋
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