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OPINIÓ

ls que ens dediquem a escriure enca-
ra que sigui un material de consum
immediat i distància curta com és

l’articulisme de premsa, tenim el costum
insà de llegir-ho tot, sigui breu, llarg, prim
o gruixut, amb una visió comparativa ma-
laltissa. La majoria hi sortim perdent, per
més pagats de nosaltres mateixos que si-
guem, per més autoestima que alimentem i
per més cregut que ens ho puguem arribar
a tenir. I per més falsa modèstia que exsu-
dem. Sempre trobem algú que ho fa millor
que nosaltres. De vegades, fins i tot, tro-
bem algú que ho fa pitjor.

Posar una paraula i després una altra i
construir un missatge intel·ligible sobre un
paper, o a l’altra banda del vidre d’una
pantalla, és moderadament senzill si un ha
rebut una educació bàsica solvent, hi posa
interès i persevera amb constància i dedica-
ció durant una bona colla d’anys de mane-
ra disciplinada i sistemàtica. O bé, o també,
si en depèn la manutenció i supervivència
en aquesta vall de llàgrimes. La necessitat
sempre aporta un plus de prestància a qual-
sevol tasca, per més difícil que es presenti.

A partir d’aquí, comença el llarg trajecte
cap al talent. Un recorregut que només uns

E quants són capaços de fer sense quedar res-
sagats pel camí o asseguts en un marge,
rendits o depassats per una empresa que
supera les seves capacitats. N’hi ha que el
talent el porten de fàbrica. N’hi ha que
progressen amb celeritat i l’assoleixen en
vida. N’hi ha que són reconeguts després

de morts. N’hi ha que se senten incompre-
sos però persisteixen precisament amb la
fàtua creença que seran reconeguts després
de morts. Aquests últims són els pitjors. Els
més incapaços de prendre consciència de la
seva pròpia nul·litat. N’hi ha, també, que
construeixen un estil treballosament amb
el pas dels anys i de les pàgines escrites.

Tots, però, sense excepció, mirem de re-
üll tota la producció escrita que ens envol-
ta. Classifiquem els referents segons si ens
generen més o menys enveja, que és la ma-

nera de processar l’admiració entre els que
treballem en un mateix sector.

Tota aquesta peroració és per dir-vos que
acabo de tenir un atac d’enveja llegint un
llibre. Es diu HHhH i el signa un tal Laurent
Binet. És la seva primera obra. Ha guanyat
el Goncourt per a debutants amb un trepi-
dant relat sobre l’anomenada Operació An-
tropoide, destinada a assassinar el terrible
dirigent nazi Reinhard Heydrich. Una his-
tòria a mig camí de l’assaig i la novel·la, tot
i que potser hi ha molts assajos que passen
per novel·les simplement perquè estan ben
escrits. Binet desenvolupa la trama mos-
trant-nos alhora tot el procés de recerca, les
seves reflexions metodològiques i els dub-
tes creatius, en un interessantíssim work in
progress que resulta brillant. No us en puc
dir res més perquè estic arribant al final
d’un article que hauria sortit millor si ha-
gués equilibrat més l’espai destinat a les
disquisicions preliminars i el reservat al te-
ma a tractar. Un exemple pràctic del típic
articulista que encara té marge de millora.
Tanmateix, confio que, amb el que us he
dit de HHhH, us hagin vingut prou ganes
de llegir-lo. Si més no per saber què coi sig-
nifica aquest títol tan estrany.
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«HHhH» és el títol d’un llibre

Acabo de tenir un atac
d’enveja llegint un
llibre, són coses que
passen

es del 2005 que a Terrassa cueja la idea de fer un alberg per a
les persones sense sostre. La iniciativa va sortir enfortida en

ser la més votada en un procés de participació en el pressupost el
2009 i ja es tenia projecte en un primer emplaçament. Unes elec-
cions van portar el tripartit local a fer-se’n enrere per pressions
veïnals –per la por al vot d’uns, per incapacitat d’imposar-se dels
altres i perquè els tercers no van dir ni piu–. Es va buscar una no-
va ubicació de lloguer que no va reeixir per un embargament ban-
cari i ara el nou govern el vol posar en un antic edifici modernis-
ta, al centre. Els veïns també s’hi han posat de cul. No sé com aca-
barà, però és ben bé la història d’un ridícul polític.
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Un alberg sense sostre
a crisi a les Balears és molt dura. El turisme no és suficient per fer
tirar endavant una societat que ha crescut de manera desmesu-

rada en quinze anys. L’endeutament públic és enorme i el nou presi-
dent Bauzá (PP) aposta per la doctrina Cospedal: austeritat, austeritat
i austeritat. Ha anunciat l’acomiadament de 800 empleats de les em-
preses públiques. I cada cop està més supeditat a la direcció estatal de
Madrid. A les pròximes generals, presenta de número quatre al Con-
grés Isabel Borrego, militant balear però que ha treballat d’assessora
d’Esperanza Aguirre a la passada legislatura. Un designació polèmica
a Mallorca, però és tot un signe de cap a on van les coses. Es tem que
sigui Madrid qui dissenyi el futur de l’autogovern balear.
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Bauzá davant Madrid
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«El geni és un llamp el tro del qual es perllonga durant segles.» Knut Hamsum (1859-1952). Escriptor noruec

 milions de dòlars aproximadament és la fortuna que es calcula que ha deixat Steve Jobs. Ell sempre va dir que no volia ser l’home
més ric del cementiri, però sembla que ho serà. Més enllà dels diners, Jobs deixa un llegat tecnològic impressionant que ha

transformat radicalment el món que vivim. Un home excepcional. El dubte és qui serà el nou geni que mantindrà viva la poma.
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