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Creo que realmente es verdad
que una adquiere cierto dominio
sobre la carne de salsicha y sobre el róbalo,
por el medio de hacerlos constar por escrito.
Virginia Woolf. Diario de una escritora
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Presentació

Fa deu anys i amb el títol La línia de flotació. Dietari intermitent —Tarragona: Arola, 2009— es va publicar el meu
primer dietari. El volum recull articles escrits durant el
període de set anys que va des del maig del 2002 fins a
final del 2008.
Quatres anys més tard, es va editar el segon dietari,
El fil dels dies (2009-2013) —Barcelona: Aresta, 2013—
(n’hi ha versió castellana, El hilo de los días (2009-2013)).
Quan es va publicar, feia poc que havia començat a col·
laborar amb el HuffingtonPost.
Hi va haver un mímin solapament. Per exemple, les
dues últimes entrades d’El fil dels dies són del gener del
2013. També el posa ben de manifest el fet que la segona
part d’El fil dels dies la componguin els divuit primers ar·
ticles que s’havien publicat ja al HuffingtonPost (el primer
escrit és de començament del juliol de 2012).
D’entrada, en aquell moment vaig pensar vagament
que aniria escrivint paral·lelament, d’una banda, un nou
dietari i, de l’altra, articles per al HuffingtonPost, però el
que en realitat ha passat és que vaig anar espaiant els
fulls del dietari i finalment l’he abandonat. És sorpre·
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nent perquè són contextos, tons, llargàries i restriccions
força diferents (de fet, el dietari en tenia poques), però
les coses són com són i ha anat així.
Un cop constatat tot això, m’animo a donar forma i a
endreçar els escrits que havien de formar part del tercer
(i nou) dietari. La primera entrada és del març del 2013
i l’última del gener de 2017. L’any més prolífic va ser
el 2014. De tota manera, en ocasions al final de l’escrit
—se’n pot veure un exemple a la tercera entrada—, a la
data original se n’hi ha afegit una de posterior al 2016.
Això passa quan he hagut d’actualitzar alguna dada
(i ho he pogut fer); quan he afegit algun extrem, algun
detall.
De l’encabalgament entre entrades de dietari i ar·
ticles al HuffingtonPost, també en dona fe dues coses.
D’una banda, que alguns dels escrits que ara es pre·
senten són versions més llargues —de vegades, for·
ça— d’articles del Huffington, o s’agafa el que a l’article
només era un detall que s’esmentava de passada o sim·
plement s’enunciava i a l’escrit del dietari es desenvo·
lupa; de l’altra, els links o lligams a adreces web. Abans
de veure que al Huffington ho fan amb tota normalitat a
qualsevol article, ni se m’hauria acudit fer-ne.
Aquest dietari recull gairebé una cinquantena d’arti·
cles que versen, a grans trets, sobre les mateixes qüesti·
ons i preocupacions que els dos dietaris anteriors. Estan
viats de política i de feminisme —molts cops, indestria·
blement unides—; en ocasions, de qüestions de llengua.
Veig amb sorpresa que els més nombrosos són els pura·
ment personals (potser és l’edat); per tant, més íntims,
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més familiars, més col·loquials i quotidians, i això inclou
els que versen sobre els esdeveniments (flora i fauna) del
pati de la mansana de l’Eixample on visc. Alguns són,
permeteu-me l’expressió, sobre la sempre fascinant —tot
i que no sempre engrescadora— condició humana (soc
una entusiasta adepta —més aviat podria dir addicta—
a la psicologia barata).
N’hi ha alguns de literatura. Un sobre una ficció
d’E.M. Delafield; un al voltant d’un llibre de crítica
de la poeta Wisława Szymborska; un homenatge a un
dels llibres pòstums de Maria-Mercè Marçal; es parla
d’un assaig de Grace Paley. En principi, també hi vaig
incloure una xerrada sobre Caterina Albert realitzada
el 2016 amb motiu del 50è aniversari de la seva mort
(«El frisament voluptuós de la marinada») i un article
escrit durant les mateixes dates sobre Carol de Patricia
Highsmith i la fecunda vida més enllà de la literatura
d’aquesta novel·la («Carol: el naixement d’una novel·la,
la forja d’una pel·lícula»). Finalment, però, a causa de la
relativa llargària i perquè em sembla que tenen entitat
pròpia vaig pensar que més valia que anessin a part i els
vaig acabar traient. Es poden trobar, doncs, a la secció
Escriptura i escriptores de la pàgina web.
Hi he deixat, en canvi, un altre article a mig camí de
la literatura i el cine; és breu i ben curiós; tracta sobre
una concomitància entre un llibre de Pardo Bazán i una
pel·lícula del japonès Yoji Yamada; i antic, atès que és del
2005; no tenia ja cap consciència d’haver-lo escrit, l’he
trobat casualment (és tan antic que, després d’una bona
repassada, faig que tanqui el llibre).
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Això em duu a esmentar dos articles més sobre cine
al voltant de sengles films de Martin Scorsese i Roman
Polanski. N’hi ha també sobre alguna exposició o algun
altre tipus d’acte.
1 de març del 2019
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Nocturn i diürn

Fa molts, molts anys, era en un institut que, en aquells
moments feliços —encara que aleshores no n’érem
molts conscients— tenia nocturn. Jo en feia. (Sigui dit
de passada, era l’institut on es menja més bé de Barce·
lona, que no és poc.)
A la sala de professorat hi havia, per tant, dues car·
petes una amb els horaris del nocturn i una altra amb
els del diürn.
Com que no havien posat la dièresi a la paraula
«diürn», la hi vaig afegir (militància a part, era la coor·
dinadora lingüística).
L’endemà vaig veure que alguna mà innocent —i
atenta— havia afegit també una dièresi a la paraula
«nocturn». ¡Quina lliçó!
La persona que ho va fer devia decidir que si una
paraula acabada en -urn, en duia, lògicament hi anirien
totes les que hi acabessin, sense sospitar ni parar esment
que en «diürn» respon a la necessitat de trencar el dif·
tong, circumstància que no passa a «nocturn» atès que
no té cap promiscu contacte amb cap altra vocal.
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No dubto que la persona que equivocadament va
corregir la paraula «nocturn» era perfectament intel·li·
gent i especialment receptiva i voluntariosa.
¿Quantes vegades errors de l’alumnat deuen respon·
dre a la lògica impecable, per equivocada que sigui, de
la rectificació que acabo de relatar? ¿Quantes vegades
vaig ser obtusa i no vaig entendre ni aprendre aquesta
lliçó davant dels errors de l’alumnat?
18 de març del 2013
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Sabates noves

Fa dos dies, el 12, l’Emili hauria fet anys.
Quan després que es morís el pare, ja fa anys, vam
haver de buidar el pis, un dia que vam trobar un abric
en molt bon estat, pràcticament nou de trinca; l’abric
«bo», que n’hauria dit la mare. L’Emili va dir que a partir
d’aquell dia, total, es posaria cada dia les sabates noves.
Vull pensar, espero vehementment, que ho hagués fet.
14 d’abril del 2013
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Qüestió de noms

En un bell inici a Navarra van crear el Nafarroako Ber·
dintasunerako Institutua, que al castellà traduïen com a
«Instituto Navarro para la Igualdad».
Temps després, va passar a dir-se: «Instituto Navarro
para la Igualdad y Familia», un revelador afegitó que
aigualia la igualtat i la subsumia en una patriarcal es·
tructura.
La dreta va anar una mica més enllà i poc després
el va transmutar en «Instituto Navarro para la Familia
e Igualdad», que mai dels mais els canvis d’ordre són
innocents.
Vaig suposar que descarada i hostil com és, s’acabaria
dient directament, ras i curt, «Instituto Navarro para la
Familia», i al setè es posarien a jaure i a descansar.
Diversos i sortosos canvis polítics, però, han possi·
bilitat que actualment es torni a dir —em sembla que
des del 2015 (Decret Foral 240/2015)— com en un bell
origen, «Instituto Navarro para la Igualdad».
Es poden, doncs, resseguir els avatars polítics d’aquest
bonic i petit país que és Navarra a partir dels gens capri·
ciosos, ni gens trivials, ni poc pensats canvis de nom.
14 d’abril del 2013-16 d’agost del 2018
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Til·lers

Les pluges d’aquest any fan que els arbres de Barcelona
mostrin una ufana inèdita, poc vista. Estan més ben co·
fats i tofuts que mai. En plenitud. Com que aquest any
la primavera ha vingut tard, als vespres, encara es pot
sentir l’olor que exhalen els til·lers de la Rambla. Una
meravella. Com si visquéssim a Europa. ¿Què seria de
Barcelona sense els arbres? Ens n’hauríem d’anar a viure
a un altre lloc.
També vaig controlant els del carrer Balmes, que qui
com no vol la cosa, són ja el doble de quan els van plan·
tar. Aquesta primavera han aprofitat per fer una estirada
tal que t’estranya que no tinguin acne adolescent.
Potser influïda i induïda per les entranyables i tendres
paranoies d’alguns llibres d’Enrique Vila-Matas, observo
que n’hi ha una sèrie que tenen una branca trencada a
la mateixa altura i lloc, i que quan comença la capçada
molts tenen enganxat una mena de minúscul i diminut
niu d’ocells verd i blanc amb unes lletres que només
distingeixo i albiro però que no llegeixo. I no puc deixar
de pensar que són símptomes, senyals que no sé inter·
pretar.
29 de juny del 2013
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Llimoner, taronger,
parra

Ja no hi ha el llimoner, al jardí, ni un dels tarongers, ni
una de les meravelloses i robustíssimes plantes de les
flors del paradís (per sort, la petita), ni la parra.
L’escala que duia al jardí, amb una elegant bifurcació
que encerclava els baixos a banda i banda, està desapa·
reixent. I amb ella, una part de la meva vida.
Primer va ser el trapezi, després la taula de pingpong, la magnòlia; tota la infància se m’escola desguàs
avall plena de pèrdues.
Sí, ja ho sé, és a fi de bé: el principal hi guanyarà una
magnífica terrassa, i els baixos seran més nets, polits i
sanejats. Hi guanya tothom. Però no puc evitar la sen·
sació de pèrdua a mans plenes. ¿Quant durarem la gent
que puguem recordar encara com era?
Seure a l’escala al setembre i menjar raïm encara
verd, aspre, de pell gruixuda; la bogeria insòlita, per
conjunta, que els va agafar un any al pare i a l’oncle
Pep de fer-hi vi; la dolçor dels primers llessamins xu·
clats; les patates fregides i els ous ferrats que fèiem (i
ens menjàvem allà mateix a l’escala) a la cuineta eco·
nòmica de ferro colat de joguina que hi plantificàvem;
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tantes lectures a la babalà, ben ocioses i felices; les piules
i les bombetes que hi tiràvem durant les revetlles (que
aleshores eren «verbenes» i dues: sant Joan i sant Pere);
els concursos de llençar pedres («¡a veure qui arriba al
carrer Balmes!») que innocents i sense cap consciència
del mal que podíem fer, organitzàvem al tram de dalt
de l’escala.
¿Quan se n’esvairà completament l’eco de les rialles?
23 de juliol del 2013
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De verds i de fils

Fa poc ha sortit un llibre meu, El fil dels dies (2009-2013).
D’un verd llampant; de fils com vies, algunes s’entretei·
xeixen, d’altres es bifurquen, n’hi ha que són enganyo·
sament perpendiculars.
Com sempre, la satisfacció és gran. Quanta raó tenia
la gran Rodoreda quan en una carta a Anna Murià feia
aquesta declaració de principis.
I, sobretot, vull escriure, necessito escriure; res no m’ha fet
tant de plaer, d’ençà que sóc al món, com un llibre meu acabat
d’editar i amb olor de tinta fresca.

Quan surt un llibre meu, hi ha coses que cada cop em
criden més l’atenció. Per exemple, les curioses reaccions
que té part de la meva família. D’una banda, pel que fa
a la gent jove. Un meu nebot un dia m’explicava que a
la feina un company que navegava per l’ordinador li va
preguntar si era família d’una servidora, ell li va dir que
sí, que jo era la seva tieta (immediatament vaig decidir
esmerçar alguns esforços a erradicar aquest oprobiós di·
minutiu) i l’altre li va dir que estava llegint un article meu.
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Vanitosa com soc, li vaig preguntar si al seu col·lega li ha·
via agradat l’article i em va dir que sí. Li vaig preguntar si
ell se l’havia llegit i, amb ulls de pregunta rara, em va dir
que no. Em consta que no em considera del tot acabada
ni absolutament gagà o enze, fins i tot algun cop crec
que m’ha semblat que m’escoltava com si pensés que
no desbarrava del tot, però la pregunta li va semblar una
mica forassenyada i fora de lloc. Com que hi ha algunes
filles i fills d’amigues que de vegades llegeixen algun ar·
ticle meu, vaig arribar a la conclusió que es tracta d’una
qüestió que té a veure amb la distància (adequada).
De l’altra, em crida l’atenció una mena d’ànsia coope·
rativista i comunitària que agafa a la gent més o menys
de la meva edat de la família. En efecte, en comptes de
comprar-se el llibre, es comencen a passar de mà en mà
amb fruïció (vull pensar) l’exemplar que he regalat a algú,
de vegades amb tal frenesí i urgència que qui el passa no
ha tingut temps d’acabar-se’l. Com que es tracta d’una
gent que té un passar, fins i tot un bon passar —no és
tan sols una gent arreglada, que n’hauria dit la meva
mare—, entenc que estic davant d’una nova manera de
lluitar contra el capitalisme i el consumisme, així com
a favor de la pervivència i salvaguarda dels eucaliptus,
coses totes dues que m’alegren extraordinàriament. Si
a això se li suma que el verd i les vies i fils de la portada
de ben segur que s’enriqueixen per mor de l’acumulació
de tantes mirades concentrades en un sol exemplar, es
comprendrà que la satisfacció m’eixampli el cor.
26 de setembre del 2013
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Peineta

L’altre vespre per la tele feien un reportatge o un resum
d’un partit de futbol entre l’Almeria i el Barça. Abans
que comencés el partit, es dedicaven a enfocar el públic.
Tot d’una la càmera es va fixar amb un nano d’uns deu
o dotze anys revingut, fort i grassó que estava menjant
unes llaminadures que de ben segur contribueixen a
mantenir-lo en aquest estat de forma.
El nano, quan ho va veure, es va posar molt content
i, sense venir a tomb, al cap d’un moment va alçar el
puny amb el dit cor alçat en solitari a la càmera, és a
dir, va fer allò que en castellà se’n diu una peineta, això
sí, molt somrient i content; com que el partit no havia
començat, no el podia dirigir a cap contrari ni a cap ac·
ció que no li agradés. Va parar per continuar saquejant
les llaminadures, però com que la càmera el continuava
enfocant, hi va tornar, rialler com sempre. No vaig veure
que cap dels adults del seu costat —possiblement devia
anar acompanyat— li recriminés l’insultant gest.
Fa un temps les càmeres enfocaven la gent que feia
aquest tipus de gest vomitivament sexista i absoluta·
ment groller; ara el nen el feia perquè l’enfocaven. A
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còpia de veure-ho a la tele és possible que pensi que és
el que s’ha de fer quan t’enfoquen.
30 de setembre del 2013
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La delicadesa

Al Museu d’Orsay de París hi haurà fins a final del 2013
una exposició anomenada Masculin / Masculin, en la
qual s’exhibeixen més de dos-cents nus masculins. No
l’he vista però, pel que n’he pogut llegir, és una opor·
tunitat perduda: no aprofundeix en res, presenta el cos
dels homes com a model de freda i distant bellesa uni·
versal, com a emblema del classicisme, mostra el nu
heroic, l’atlètic, l’èpic, passa de puntetes sobre la pulsió
homosexual, evita curosament presentar-lo des de l’ero·
tisme (el mateix que es fa quan l’exposició tracta de nus
femenins, ¿oi?).
A pesar que el nombre d’obres és gran, només cinc
peces es deuen a mans de pintores o escultores. Ho sen·
to, però tres no sé de qui són, de la quarta, Louise Bour·
geois, se n’exhibeix una escultura, l’Arch of Hysteria; de
la cinquena, Orlan, una pintura de 1989 titulada L’origine
de la guerre en la qual l’artista ha substituït i subvertit
l’explícit sexe femení del quadre de Courbet L’origine du
monde (1866) per un de masculí. Per cert, a l’entrada del
museu s’adverteix púdicament que el contingut de l’ex·
posició pot ferir la sensibilitat de criatures i adolescents,
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i no se’n recomana l’assistència a menors de setze anys.
No he trobat mai aquesta cura, sensibilitat i sol·licitud
en exposicions que mostren de manera crua, de vega·
des despietada i cruel, el sexe femení (es mostri o no el
quadre de Courbet).
A la publicitat de l’exposició, s’ha obviat mostrar cap
vergonya masculina, potser per evitar el que va passar
al Leopold Museum de Viena quan l’octubre del 2012
van fer lloc a una exposició titulada Nackte männer (Nu
masculí). L’obra escollida per al cartell era una pintura
de Pierre et Gilles titulada Vive la France que mostra(va)
tres futbolistes nus a excepció de mitjons i botes. Doncs
bé, malgrat que dos dels futbolistes eren mestissos (si
els homes no són blancs, sempre hi ha una més gran
permissivitat a l’hora de mostrar-ne alguna part delica·
da), va ser intervinguda per la municipalitat: no se’ls va
acudir res millor que censurar-los les vergonyes —con·
vertint-les i elevant-les, per tant, a parts sagrades— amb
una banda vermella.
Sempre m’ha cridat l’atenció l’extrema unció i delica·
desa amb què es tracten els casos de disfuncions sexuals
a la publicitat dels diferents centres que s’hi dediquen.
Homes moderadament atractius, de temples platejades,
de vegades amb una poncella de rosa a la mà, superen
amb un somriure greu dificultats angoixoses; dones ma·
dures, pudoroses i amb pinta d’honestes, gairebé sem·
pre vestides amb sostenidors tirant a discrets si no a
ortopèdics, la boca tancada, els estan esperant i els acu·
llen i els animen discretament i amb tacte. Suposo que
els anuncis apel·len sobretot a les relacions matrimoni·
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als, tant si són sacralitzades com no (potser es parteix de
la base que totes les altres es desenvolupen sense traves
ni dificultats). Les esposes, per tant, hi són presentades
no com a picant esquer eròtic sinó com a normalitzado·
res, o fins i tot domesticadores, de la libido masculina,
per molt que hi hagi noms de marques de calçotets tan
expressius i explosius com Ímpetu o Abanderado. Potser
és això; en tot cas lliga amb els criteris i símptomes de
totes dues exposicions.
3-4 de novembre del 2013
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La reixa de la vergonya
[Aquest escrit té alguna concomitància amb l’article
«Barcelona i la lliçó de Gamonal» publicat al
HuffingtonPost el 22 de març del 2014]

Aquest estiu, l’alcalde Xavier Trias ha fet eixamplar amb
un carril més per a cotxes un bon tros del passeig Joan
de Borbó; de passada, s’han asfaltat ben negrament els
retalls de gespa que separaven els dos sentits de la mar·
xa. Part beneficiada: la circulació rodada a motor —de
passada, s’ha polit almenys una parada d’autobús (no
sé que ha fet a d’altres llocs de Barcelona, però a la Via
Laietana també n’ha suprimit algunes)—. Sembla que hi
ha tingut a veure l’existència i les necessitats de l’edifici
Vela (les desgràcies mai no venen soles), hotel que fa
mans i mànigues per «privatitzar-se» un tros de platja
de tothom.
Ben a tocar del carril nou, s’ha substituït l’amable,
continu i llarguíssim banc metàl·lic que separava el club
nàutic de l’ampla àrea de vianants per una antipatiquís·
sima reixa més alta que una persona. Barrera que, d’una
banda, empresona la pobra gent que té la desgràcia de
tenir-hi atracat un iot i, de l’altra, talla la vista i impossi·
bilita totes les lúdiques i variades activitats que permetia
el banc a les persones que es passegen amb llibertat
per la zona: seure-hi i llegir (o simplement seure-hi i
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descansar); estirar-s’hi; que les criatures hi passeges·
sin i anessin adquirint equilibri i d’altres habilitats; o
que fos més fàcil donar-los el berenar; festejar; somniar;
xarrupar un gelat... Tan hostil i descarada és que gairebé
s’enyora l’alcalde Jordi Hereu, malgrat que és el culpable
de l’erecció de l’esmentat hotel Vela o del comportament
abjecte d’apostar per un hotel fraudulent, el del costat
del Palau de la Música, i no per la regidora Itziar Gon·
zález, a qui vergonyosament va deixar a l’estacada.
És a dir, una actuació municipal absolutament sobre·
ra i injustificada sobretot ara que la crisi hauria d’obligar
a estalviar i a invertir en el benestar de qui més pateix.
Trias ho hauria de saber millor que ningú. És, de llarg,
l’alcalde de l’Estat que cobra més (de fet, gairebé el do·
ble que el president del govern central, el sou del qual
troba «escandalosament» baix). Es nega aferrissadament
a abaixar-se’l, o que algun poder l’hi rebaixi. Cobdiciosa·
ment afirma que tampoc és tan alt i ho argumenta dient
que quan va de vacances (crec que a Menorca) veu alts
càrrecs que es dediquen a la política que tenen uns iots
que ell no es podria pas permetre. Per acabar-ho d’ado·
bar i de manera preocupant, insinua que la corrupció
potser es deu al fet que els sous no untin prou el càrrec
sense recordar: a) que la gent corrupta és per definició
insaciable: no tenen deturador; b) que pels carrers no
se solen veure bomberes, professors, mestres, conser·
ges, farmacèutiques, metges, etc. que atraquin bancs o
el que sigui tot i que guanyen infinitament menys que
ell; c) que l’alcaldessa de París, per exemple, cobra força
menys que ell, tot i regir una ciutat on es guanya bastant
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més de mitjana que a Barcelona i sembla que això no
l’empeny pas a delinquir.
Clar que també pensa que si un càrrec públic fa una
atzagaiada, potser sí que ha comès una equivocació però
que no necessàriament estem davant d’un cas de cor·
rupció. No declina tampoc mai per a aquests casos les
paraules responsabilitat o dimissió.
3-4 de novembre del 2013
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Dimarts, dinars

Ja fa anys que, sense tenir-ne esment ni adonar-nos-en,
la meva cosina Montse i jo vam anar instituint trobar-nos
a dinar cada setmana. La devia convidar un dia a dinar a
casa, ens devia agradar i vam anar quedant una setmana
rere l’altra. Ara és una variada i agradable rutina (i no tan
sols perquè ho aprofitem per fer la compota).
Durant la season, doncs, cada dimarts acostumem a
dinar plegades. Les germanes Cunill, les nostres mares,
si ho poguessin veure, s’ho mirarien amb un somriure
embadalit; n’estarien ben contentes.
Habitualment ve ella a casa (vivim a tocar) i porta
alguna cosa de segon, això fa que no sapiguem real·
ment què menjarem fins que són les dues tocades; les
germanes Cunill s’esfereirien davant tanta incertesa i
imprevisió. Tampoc no vam decidir mai a quina casa di·
naríem però gairebé sempre dinem a casa meva; de ben
segur que hi ha circumstàncies que fan que sigui més
fàcil d’aquesta manera que a l’inrevés. De tant en tant,
però, per una raó o altra, em diu que vagi jo a casa seva.
La setmana passada, després de gairebé un mes
sense trobar-nos a causa de respectius viatges, ens vam
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trobar de nou a casa meva. Quan se n’anava, va dir que
per què la pròxima vegada no anava jo a casa seva, que
ja havia fet el pessebre i que així el veuria. Li vaig dir
que sí, és clar.
Hi vaig anar i tenia la casa a punt per Nadal, perfec·
tament preparada (jo em limito a penjar del termòstat
de la calefacció una mena de punt de llibre ample de tela
—té una veta molt pràctica que fa que penjar-lo sigui
bufar i fer ampolles—, el dibuix del qual consisteix en
un avet preciós i ben guarnit que hi ha fet ella amb punt
de creu; també poso el roig plançó de ponsètia que em
regala, que de vegades, un cop canviat de test, prospera
que és un contento; finalment, penjo darrere la porta
d’entrada alguns branquillons de vesc que algú o altra
sempre m’acaba regalant).
A casa seva, hi ha sempre de tot. Un arbre (com que és
una jardinera jubilada, ara el planta rigorosament artifici·
al, de plàstic), ple de boles, guarniments i estrelles; i, re·
partides estratègicament per la casa, hi té tot d’espelmes
i plantes. I en espera de ser regalat, tot un destacament
d’enginyoses i gracioses esquiadores que, de baix a dalt,
es componen d’uns esquís que fabrica separant les dues
parts d’una agulla de fusta de les de penjar roba, a conti·
nuació va el cos que és una pinya, coronada, al seu torn,
per una nou, a la qual ha pintat ullets, nassiró i boqueta,
que llueix sengles bigarrades gorra i bufanda de llana ela·
borades per les seves hàbils i feineres mans (de fet, ja me
n’ha tocat una). La pièce de résistance és sens dubte, però,
un pessebre fastuós muntat en el marbre d’una calaixera
prou alta perquè sigui còmode adelitar-s’hi.
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No hi falta de res. En un últim pla, hi ha un petit
exèrcit de caganers, actualment gairebé obligatori. No
s’hi troben a faltar la vella que fila, el brau caçador que
sempre vigila o la noia que porta la gerra i el pa. Hi té un
cascada feta amb paper de cel·lofana, en què fa equilibris
un ànec inestable; en el llac que és, en canvi, de paper
de plata, hi ha la dona que renta i aquell pescador que al
riu va pescar; els acompanya un pixaner i tot de peixets
que han sortit a veure què passa, i tot un estol d’ànecs i
oques de mides múltiples.
De Reis, en posa dues comitives. Una, ben lluny,
que va a peu (les figures són petites); en l’altra els Reis
munten sengles camells i estan amagats, de moment,
darrere el pessebre pròpiament dit; un dromedari que
li deu sobrar, fa guàrdia prop de la mula i el bou. Com
que els animals són de diversa envergadura i textura
(hi ha pollets que són més grans que segons quins xais
i fins i tot conills més grans que algunes vaques, fins i
tot i té una mena de tigre de plàstic i prop del llac un
verd cocodril), juga amb la perspectiva perquè el conjunt
sigui vistós, tot i que alguna llebre, amb posat més aviat
de lleó ferotge, fa una mica de basarda.
El pla urbanístic conjuga el pessebre de preceptiu i
molt aïllant suro, amb algunes casinyoles del mateix ma·
terial que rellisquen o s’estimben directament serralades
avall; un xalet perfectament alemany ben il·luminat i de
color caramel, que seria l’enveja del germà gran dels tres
porquets, còmodament estintolat en segon pla, convida
càlidament a entrar-hi i aixoplugar-s’hi una estona. Una
ventada ha fet que els arbres, arbrissons i mates estiguin
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ben despentinades. Hi ha figures de diverses genera·
cions, mides, materials i fàbriques; les últimes, són de
plom. També té l’humor d’inquibir-hi totes les figuretes
que ha anat aplegant a base dels tortells del dia de Reis.
Moltes s’agrupen al voltant de diferents i ben roents
focs. Té alguns detalls de fantasia, per exemple, unes
perletes de plàstic, provinents potser d’algun collaret,
repartides hàbilment per tota la geografia del pessebre.
El més notable, però, és una abundant granissada
d’amanites muscariae de fusta que per la mida podri·
en procedir perfectament de L’estel misteriós, una de les
molt masculines aventures de Tintín. Tenen vida i llu·
entor pròpia, i la virtut de ser sempre fora d’escala es
comparin amb el que es comparin. N’hi ha tantes que
són per tot: envaeixen boscos, colonitzen els camps i
sembrats de llavors de gira-sol o de carabassa, s’ins·
tal·len al pont, puntegen les muntanyes amb els seus
alegres caparrons vermells esquitxats de blanc.
Quan acabem de dinar, agafa el ganxet i, sense des·
mai, es posa a fer una altra mena d’amanites, aquestes
són de punt, força més grandetes que les del pessebre,
és clar. La part de sota, la cama, blanca com la neu, la
de sobre roja com la sang. El sistema de cosit i aco·
blament de les dues peces fa que, com en un miracle,
els necessaris i pràctics punts que lliguen la cama amb
el caparró es converteixin, amb gran realisme, en els
blancs puntets obligatoris i tan convenients de les ver·
melles caputxes.
Diu que no pot estar-se amb les mans quietes, que li
agrada estar fent sempre coses amb les mans. No sap el
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que s’arriba a semblar al millor de la seva mare que feia
cobrellits i estovalles sense parar. Quan li va agafar per
fer catifes (les feia amb una mena d’eina metàl·lica), en
va fer per a tothom i la sala d’estar semblava una fàbrica
turca. Deia que li agafava el futris i que no podia parar.
El que en la meva cosina és pur plaer i gust, ganes de
mimar les mans, en la tia era sublimació, suposo, de les
seves ganes de dirigir una empresa, de l’ànsia de treba·
llar de química, de trastejar en un laboratori, d’ensenyar
ciència, d’estudiar professionalment la geopolítica del
petroli. Les feia amb extraordinària eficàcia, de la matei·
xa manera que portava la casa; és a dir, amb disciplina i
rigor. Com si gestionés un negoci.
Abans d’anar-me’n, dono un últim cop d’ull al pes·
sebre. Impossible no recordar els entendridors cels ben
blaus i clars i, al mateix temps, estelats, ornats d’uns
núvols innocents i juganers que hi va pintar un pintor
amic de la família, dels pessebres de la meva infància.
Impossible no pensar en les recol·leccions de molsa, de
branquillons de bruc per fer els arbres que fèiem en un
fred diumenge de final de novembre, principi de desem·
bre, a l’obac Montseny.
Ja de gran, quan les nenes eren petites, no vam fer
mai pessebre, ni arbre, ni res de res. Això, sí, el dia de
Reis ens ho passàvem bomba, tant, que semblava que
hi creguéssim. L’única debilitat que em permetia era
envoltar amb un cuc, penjar les boles més estrafolàries,
robades a la meva mare, i tot de ninotets, cotxets i ob·
jectes de fusta a un pobre ficus espellifat que teníem al
rebedor de casa. Rèiem, quan ho fèiem.
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Segurament, en el món que vivim, va ser un error no
fer mai res; no el més gran ni definitiu.
Segurament, tornaria a fer el mateix. Més per no sa·
ber actuar d’una altra manera que per les gangues de ser
una persona fortament ideologitzada.
20 de desembre del 2013-2 del gener de 2014
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Psicologia barata

Hi ha comportaments humans que fascinen. De vegades
semblen totalment inexplicables o, al contrari, transpa·
rents com un vidre antic acabat de rentar.

¿Pararia, si no?
Ets a la parada de l’autobús i se’n veu arribar un. Una
persona aixeca la mà per demanar-li que pari. N’hi
hauria d’haver prou. Doncs no, totes o gairebé totes les
persones que el volen agafar aixequen el braç, amb més
o menys gràcia o rigidesa, per aturar-lo pel seu comp·
te, personalment. Com si no servís de res el senyal que
ja n’ha fet algú. (Abans dels mòbils i, especialment del
Whatsapp, ja passava.)
A l’institut em vaig fixar que hi havia algun noi, al·
guna noia, que quan explicaves el que fos per a tothom,
per a tota la classe, no ho entenia, no hi havia manera.
T’hi havies d’acostar i explicar-li personalment, particu·
larment. No sé si hi té res a veure.

36

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

La millor defensa
El dissabte dia 1 de febrer és el dia de la gran mani·
festació a Madrid pel dret al propi cos, dino amb dues
amigues. Es tracta de dues dones que tenen, si fa no fa,
una mica més de seixanta anys. Parlem que hauria estat
bé anar-hi, però la veritat és que no ho hem fet. Una diu
que fins i tot havia pensat a anar-les a acomiadar al tren,
però que al final li ha fet mandra. Totes dues justifiquen
que no hi han anat dient que nosaltres ja hem fet el fet,
que ja vam fer el que ens tocava, el que havíem de fer,
i que ara correspon a d’altres, potser a les més joves. A
mida que ho formulen es van apassionant i carregant-se
de raó.
¿Hi van anar elles dues quan els tocava? Potser no. El
que està clar és que carregar els neulers a unes hipotè·
tiques altres les alliberava i les deixava molt tranquil·les.
La millor defensa és un bon atac.
3 de febrer del 2014

Hi hem de reflexionar...
Després de cada contesa electoral, els partits es quei·
xen de la poca participació electoral. Aquella mateixa nit,
en un moment o altre, diuen amb més o menys èmfasi
que hauran de fer autocrítica i una seriosa reflexió i bla,
bla, bla. Com que ja ho han dit —preferiblement ben
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pomposament—, els sembla que ja han complert i se
n’obliden per sempre més. (No puc deixar de pensar
que l’abstenció ja els deu anar bé, si no, segur que hi
posarien esca.)
En efecte, l’endemà i tots els endemans que el se·
gueixen, les proclames de la nit electoral es mostren com
el que són pur foc d’encenalls. S’esperaran a la prope·
ra elecció per tornar a exclamar-se i a fer escarafalls.
L’aspecte interessant del fenomen és, al meu entendre,
no la incapacitat per complir la promesa i assumir la
responsabilitat (tot i que ho són, de interessants), sinó
que com que ja ho han dit —preferiblement ben pom·
posament—, es pensen que ja ho han fet (o es pensen
que ens creiem que ja ho han fet).
Potser té a veure amb un comportament més privat.
De tant en tant, algú et demana alguna intervenció, al·
gun escrit, el que sigui. Ho fas i li ho dones. Amb sort, al
cap d’uns quants dies, la persona que t’ho ha encarregat
et truca o t’envia un mail agraint-te l’esforç i dient que
hem de quedar un dia i parlar-ne, discutir-ho, etc. No
en saps mai més res: amb l’anunci del que diu que farà
i que no complirà, es pensa que ja ha complert.

Tristesa
Ja fa uns quants mesos, Cristiano Ronaldo, un jugador
de futbol del Real Madrid, va manifestar que estava trist.
Això va obrir la veda per omplir-lo de penjaments.
Una de les idees principals era que, amb la desmesurada
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quantitat de diners que cobra, no hi havia raó que po·
gués justificar cap bri de possible tristesa. I tot un seguit
d’idees connectades amb la principal: la bona vida que
es regala gràcies al sou que té; que no està a l’atur com
tantes i tantes persones en aquest llarg període de crisi;
que té el futur expedit i assegurat; que qui pogués plorar
amb els seus ulls... S’entra, doncs, en les comparacions i
totes miren sempre cap amunt, mai cap avall.
Més enllà que la gent rica també plora, ¿la gent que
tant el criticava per ventura no ha notat, no s’ha posat
a pensar, que encara que cobri cada mes el mateix i que
tingui els mateixos diners un dia i l’endemà i l’altre, un
dia pot estar com un gínjol i l’endemà no tant i al dia
següent fatal?; ¿que passa èpoques bones i de dolentes?
Molta de la gent que el criticava oblida que la tristor
té els seus mecanismes. De fet, si el o la criticaire tenia
feina o un sou raonable i es comparava amb la moltíssi·
ma gent que hi ha a l’atur o un sou de misèria, haurien
de concloure que no es podia permetre ni un mil·lisegon
de tristesa mai.
¿Com no estar exultants d’alegria si, en general, per·
què hi hagi llum (a més de pagar, que no tothom pot)
només hem de prémer l’interruptor? ¿Com evitar l’eufò·
ria si tenim en compte que en aquest país no tan sols és
altament improbable la pràctica d’una ablació de clítoris
sinó que està rigorosament prohibida; que no et lapiden
per adúltera? Com no saltar d’alegria si pensem que
podem conduir cotxes lliurement, no cal que ningú ens
avali per sol·licitar el passaport o per obrir un compte
corrent (no sempre ha estat així). Com no estar exultant
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si pots votar; quan no tan sols no vas a la presó si tens
una parella del teu mateix sexe, sinó que fins i tot t’hi
pots casar legalment amb els mateixos drets.
Si l’absència de tristesa fos una qüestió només re·
lacionada amb els diners o tenir una vida fàcil no es
podria entendre que a tants i tants països, a Síria, a Irak,
a l’Afganistan, als camps de gent de refugiada, a països
de llarga història de desgràcies que semblen no tenir fi
com, per exemple, Ucraïna o Haití, la gent no se suïcidés
en massa o fos carn de psiquiatria.
Com va dir aquell immigrant que venia tovallons de
paper pels carrers de Sevilla quan li van preguntar com
és que sempre estava tan content: «per què quan vull ai·
gua a qualsevol font del carrer en raja i no he de caminar
quilòmetres per anar-ne a buscar». Suposo que estava
pensant sobretot en les seves compatriotes.

Barraques
Durant l’any sabàtic que es va regalar i subvencionar
Pep Guardiola a Nova York, va llogar un apartament que
donava a Central Park (¿qui no ho faria, si s’ho pogués
permetre?).
Un diari en va fer un reportatge profusament il·lustrat.
Immediatament, vaig sentir veus que titllaven d’immora·
litat tant de luxe, confort i bona vista (¿realment, trobari·
en normal i imaginable que hagués llogat una barraca?).
Alguna de la gent que jo conec que es permetia el
luxe de jutjar-lo viu a l’Eixample en un pis de més de
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cent m2. No sé si se’ls va passar pel cap els comentaris
sobre la moralitat d’habitar en tan enorme espai que po·
dria fer alguna de les dones que viu a un quart de pis de
la Barceloneta, de la gent d’alguns bloc de Nou Barris, o
d’algun dels polígons de Cornellà o de l’Hospitalet (per
no anar a llocs més contrastats).
No sé si és gaire bo mirar sempre cap amunt (és a dir,
criticar) i no fer-ho mai cap avall (és a dir, compartir). En
tot cas és una altra constant del comportament humà.
22-24 de març del 2014

Canvi
En llocs de treball on, en un principi, tenies una plaça
guanyada i assegurada —per exemple, si ets profes·
sora, en un institut de secundària—, la tendència ge·
neral és, quan vius raonablement prop de casa, a que·
dar-s’hi i no moure-se’n, encara que la situació que
hi vius no sigui bona. Es viu com una desgràcia el fet
d’haver-se’n d’anar a un altre lloc. Quan hi vas, és molt
probable que constatis que estàs millor, que el canvi t’ha
provat. Malgrat això, la tendència a no voler-se’n moure
es manté, no s’acaba. Suposo que hi contribueix el fet
que l’experiència aliena no serveixi en general de res;
que si no vius la cosa personalment i en pròpia pell, és
pur sentir ploure.
30 de març del 2014
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Optimisme i positivitat
Un dels trets més característics de la humanitat és l’ha·
bilitat per conformar-se. M’estic referint a un tret global
i sé que és un punt discutible i que presenta excepcions.
En posaré un exemple, en general la gent, posem que
a la major part d’Europa, està contenta perquè en pocs
anys (i de moment) ha pujat molt l’expectativa de vida
tant per a dones com per a homes. Hi ha gent que, a més
d’adonar-se dels progressos en salut, enveja un possible
futur on les persones podran viure cent vint anys o ves a
saber (per això alguna gent es fa congelar), però és una
manera de mirar-s’ho diria que francament minoritària.
22 de setembre del 2014

Impossible efecte retroactiu
Una vegada, ja fa molt, ETA va posar una bomba en un
banc francès situat a la cantonada on jo tenia aparcat
el cotxe.
L’endemà, quan m’hi van deixar accedir, vaig com·
provar que malgrat tot, només havia quedat tot ell com
donat, tot hi anava balder, suposo que la força expansi·
va. Res de molt greu, sobretot tenint-hi en compte que
no hi érem dintre.
Em va cridar l’atenció que més d’una persona digués
que el seu cotxe va a estar en un tris de quedar ben mal·
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mès perquè el dia abans, o feia només dos dies, havien
aparcat en aquella mateixa cantonada, estava estacionat
justament allà, al lloc del meu. Que va anar d’un pèl.
I era com si els hagués passat.
22 de setembre del 2014

Brics i cartons. La mandra,
motor de la humanitat
Un dels trets que recorre la humanitat és la manifesta
mandra a plegar brics o cartons a l’hora de llençar-los
als contenidors. S’hi observa una gran reluctància. És una
ganduleria que crec que es relaciona, a més de l’al·lèrgia
a fer res que soni a feina domèstica, amb la resistència a
no apagar llums quan ja no ets en aquella habitació, amb
deixar els aparells elèctrics en standby, etc., fins i tot per
gent que diu o, el que és pitjor, proclama, que està contra
malbaratar energia i en contra de l’escalfament climàtic
o el canvi climàtic en general. Això indica algunes de les
dificultats amb què es topa l’esclat de l’ecologia.
Una altra manifestació d’aquesta actitud és la gene·
ral afició de la humanitat, per exemple, a prendre’s una
pastilla i rebutjar cures que potser precisen més temps i
dedicació (o altres vies d’entrada) tot i ser més efectives
i saludables.
22 de setembre del 2014
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Fer-se gran
Quan es parla de criatures molts cops es topa contra el
tòpic que les criatures no es volen fer grans, que no vo·
len créixer (aquest comportament més aviat l’he detectat
en gent adulta).
Per desmentir-lo només cal recordar la de vegades
que hem sentit dir a nenes de no més tres anys: «quan
era petita...» amb la satisfacció d’haver deixat una etapa
enrere, d’haver-la superada, de no ser-ho ja. A nens de
cinc atribuint al fet de ser petits com una fase feliçment
superada.
Conec un vailet de quatre anys que un dia sortia tot
cofoi de l’escola amb una mena de maqueta; quan li van
preguntar quina funció tenien una mena de boles que
hi havia, va contestar que no eren boles, que eren esfe·
res. Interrogat sobre la diferència entre boles i esferes,
simplement va postil·lar amb cara de dir que ja no calia
afegir res més, que dir «boles» era de «petit».
Definitivament, les criatures volen ser grans. Això
explica que les nenes que s’entesten a posar-se vel en
segons quines cultures no és que siguin idiotes, no és
que siguin submises, no és que estiguin sotmeses, és
que per a elles és la prova que per fi han crescut, que per
fi són adultes i es poden posar vel com les grans.
22 de setembre del 2014
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La repetició
Un altre tòpic referit a les criatures és que són difícils
d’entretenir, és que es cansen de tot de seguida, que són
inconstants i volubles.
Costa de creure quan recordes com de petita et podi·
es passar matí rere matí a la piscina intentant tirar-te de
cap fent l’àngel, o la carpa; com et podies passar tarda
rere tarda intentant aprendre pujar de peus al selló de
la bicicleta o qualsevol altra activitat ben considerada o
prestigiosa.
És difícil de creure quan veus tantes criatures o no
tan criatures, sobretot nois, intentant aprendre de ma·
nera absolutament repetitiva a fer una pirueta o una
cabriola nova amb el monopatí.
L’únic que n’han de veure és la necessitat; l’únic que
precisa la intensa (de vegades, obsessiva) dedicació és
que per alguna raó ho vulguin fer, els interessi.
22 de setembre del 2014

Humanitat
El vespre del 23F em vaig trobar una veïna del bloc de
pisos d’Hostrafrancs on vivia aleshores. Era una dona
ja gran (tot i que potser més jove que jo ara). Porta·
va un sac de paper gran de farina dels que de vegades
es veuen repenjats en alguna de les parets dels forns.
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Hi duia un munt de barres de pa, potser vint o vint-icinc, o més. Em va dir que havia sortit expressament a
comprar-les, que les acabava de comprar, que ni el seu
marit ni ella en menjaven, de pa, però que, ves, que les
havia comprades per si un cas.
8 de juny del 2015
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Llops en llibertat

Vaig a veure El Lobo de Wall Street (EUA, 2013) del pres·
tigiós director Martin Scorsese que tan bones estones
m’ha fet passar amb pel·lícules i documentals malgrat
algunes de les seves idees i postures polítiques.
El Lobo de Wall Street, inspirada en un cas i un home
reals, mostra la història i fets d’un corredor de borsa
de Nova York (interpretat per un formidable Leonardo
DiCaprio), des d’uns inicis, en principi honrats, fins a
actes delictius i corruptes que ensenyen com funciona la
borsa i que anuncien el desfalc posterior i massiu d’allò
que se’n diu les altes finances o l’actuació de bancs com
Leman Brothers, etc. També en mostra la degradació de
la vida privada, perfectament paral·lela a la professional.
Em van interessar especialment alguns aspectes de la
pel·lícula que els lliguen.
La pel·lícula parla, sens dubte, de la cobdícia del per·
sonal que es dedica a la borsa, de la més elemental man·
ca d’escrúpols, és cert, però també explica molt bé i amb
gran economia de mitjans una cobdícia generalitzada,
tot i que força naïf; la de la gent —sembla que sobre·
tot són homes— que cegament es posa en mans de les
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agències de borsa enlluernada per un guany fàcil i que,
si bé s’analitza, suposo que deu ser evident que s’ha de
fer a càrrec d’algú, a costa d’empobrir altra gent. A través
d’una brillant i prodigiosa conversa telefònica pública,
és a dir, organitzada com una lliçó magistral per als seus
empleats que l’admiren bocabadats i bavejants, es mos·
tra com Leonardo DiCaprio entabana a base de bé un
(cobdiciós) incaut. És especialment interessant que l’ac·
tor escenifiqui la perpetració de l’engany amb un símil
sexual; hi fa una comparació clara i explicita, eminent·
ment gestual, entre enganyar el client i follar-se’l.
La sexualitat, barrejada amb les drogues i els estimu·
lants, és omnipresent al llarg de tota la pel·lícula, fins al
punt que a estones tens com una mena d’empatx. Hi
ha un moment que vomitaries, que t’incomoda, que et
deixa mal gust de boca. En crítiques que he llegit i sentit
sobre la pel·lícula, he pogut veure que no era una reacció
només meva.
Una sexualitat descarnada, despietada, absolutament
gèlida, que mostra les dones, prostitutes o no, com a
mers objectes, com a mera carn, com a mera mercaderia.
En aquest sentit, el film és una gran lliçó de com es pot
concretar el masclisme en les relacions amb les dones,
tot i que he constatat amb pena que alguns espectadors
la veuen i la llegeixen com una sexualitat i una manera
de relacionar-se envejable, com un privilegi.
Aquest món que via el sexe i el quefer, diguem-ne,
professional, que els trena tan estretament, presenta en
algun moment la incomoditat, el no estar al seu lloc, ni
trobar-lo, de les poques agents de borsa de l’agència
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de Leonardo DiCaprio per bones que siguin en la fei·
na. ¿A qui rapen a canvi de diners, però amb una clara
pèrdua de dignitat —de la qual ella és ben conscient,
per cert—, sinó a una treballadora de l’agència i no pas
a un treballador? ¿Què sentir, què fer, davant l’estrepi·
tosa entrada i desfilada de tot de prostitutes despullades
en l’espai de treball col·lectiu si ets una dona, o segons
quin tipus d’home siguis? ¿Com lligar, si ets dona, po·
der i sexe?
I això em duu a la presència de les persones, di·
guem-ne, normals al film, persones no embogides lite·
ralment pels diner, pel poder, per les drogues. Scorsese
dosifica estrictament en la pel·lícula la normalitat. D’una
banda, en els personatges honrats, encarnats sobretot
en els dos agents del FBI i potser en la primera dona
del protagonista; de l’altra, en els pocs moments que
surten persones del carrer, alienes al món que descriu.
Intel·ligentment el director les mostra en una brevíssima
escena al metro. I en una no menys fugaç seqüència en
què una jutgessa falla contra el protagonista.
¿Ara bé, calia que en l’escena de metro la gent fos
tan empobrida, grisa i desesperançada, tan cruament
deprimida?
¿Calia que, per caracteritzar la gent normal, presen·
tés una jutgessa, no diré lletja, però sí tan poc agraciada,
i sobretot amb un rictus d’amargor tan extrem, com la
que mostra l’actriu?
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Al marge i com a complement. Dels llibres que he pogut
llegir sobre la crisi, és a dir, sobre la gran estafa, n’hi ha
tres que brillen més que el sol. Es tracta d’un de la gran
Margaret Atwood: Pagar (con la misma moneda), traduït
el 2011; d’un de John Lanchester: ¡Huy! Por qué todo el
mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar, que es va
traduir també el 2011 i un de Georg von Wallwitz: Ulises
y la comadreja. Una simpática introducción a los mercados
financieros, traduït el 2013. Cadascun en el seu estil: pro·
funds, seriosos, irònics, instructius i amens.
5-9 de febrer-28 de març del 2014
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De la pell de Venus

He anat a veure La Venus de las pieles (EUA, 2013) de
Roman Polanski. El director es continua disculpant.
A Carnage (França, 2011), també ho feia. En vaig parlar a
«Carnatge», un article d’El fil dels dies (2009-2013).
Ho explicaré. Quan l’adaptador-director, des del pa·
per d’actor, explica a l’actriu que les fuetades de càstig
que li va infligir la seva potent tia per les malifetes que
feia quan només era una criatura (en presència, per aca·
bar-ho d’adobar, de dues domèstiques) li van pertorbar
la sexualitat per sempre més —tot un abús, encara que
ell no el denomini així—, l’actriu s’exclama dient que
això és un cas de maltracte infantil. Ell, arrogant, des
d’una autoproclamada superioritat, la rebat titllant-la
de primitiva i de toixa, de simple. Cada cop que ella
insinua que alguna frase, part del paper, lema, etc. és
sexista, ell la fa quedar com una beneita i curta de vista
políticament correcta.
Fins aquell moment, l’actriu s’ha mostrat gairebé en
tot moment ordinària i ignorant fins a fregar l’analfabe·
tisme cultural —la manera com enganxa el xiclet sota la
taula és d’antologia i tota una declaració de principis—.
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L’adaptador-director, en canvi, és presentat com un in·
tel·lectual podrit de referències i saviesa, situat més enllà
del bé i del mal. En definitiva, dos personatges arrapats a
un tòpic clàssic i transversal: les dones presentades com
a pura natura, fisiologia (el títol de la pel·lícula és prou
revelador); els homes, com a cultura, elevació i creació.
Però poc a poc l’actriu va deixant enrere els comen·
taris tronats i poca-soltes, i es va sentint còmode en els
papers que juga. A més de pronunciar la paraula «in·
extricable» meravellosament bé, amb coneixement de
causa i sentit de la propietat, la panòplia de recursos
que desplega (i no tan sols els que va traient del sarró)
és infinita, gairebé diabòlica. (Això l’agermana amb el
personatge que va representar a La novena puerta (1999),
també del seu espòs Polanski, on encarnava ni més ni
menys que les forces del mal: era el dimoni en persona.
Un altre tret recurs de totes dues pel·lícules: la dèria de
Polanski d’obrir i tancar portes.)
Però tornem al cas. Poc a poc les tornes i els papers
van canviant, tant en la «realitat» com en la «ficció» al
llarg d’una pel·lícula que, com tantes, adapta un llibre.
Ella ja no és tan sols, ni molt menys, natura i ell cada
cop més sent el reclam, les exigències del cos i, en la
seva altivesa, pensa que en farà el que en voldrà —els
dos mesurats i calculadíssims mugrons que hi treuen el
nas unes mil·lèsimes de segon hi tenen a veure—. En
la claustrofòbica relació sadomasoquista que planteja
l’obra, els papers canvien i s’alternen a una velocitat de
vertigen. Ja no està tan clar qui domina i qui obeeix;
qui fascina i qui queda bocabadat, qui és el mestre i qui
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l’esclava en aquest cul-de-sac. Realitat i ficció es creuen
constantment, es trenen sense pausa en un meravellós
joc actoral.
Finalment, la trama fa un salt mortal, una envitri·
collada pirueta, perquè el paper de dona submisa i
subjugada, el paper d’esclava, l’acabi encarnant l’adap·
tador-director-actor, quan en realitat li tocaria a l’actriu
—tant en concret, com pel fet de pertànyer al sexe fe·
mení—. El verset bíblic (apòcrif) que ha planat durant
tota l’obra agafa aparentment sentit: «Déu el va castigar,
posant-lo en mans d’una dona». Fixem-nos que el càstig
consisteix ni més ni menys a caure en mans d’una dona,
és a dir, a dependre de la maldat intrínseca de tota dona;
hagi o no hagi fet res.
Curiosament, a la Bíblia es pot comprovar que el ver·
set és el següent: «Esclafa el seu orgull en mans d’una
dona» (Judit 9,10). Verset que aniria com anell al dit a
l’argument d’aquest exercici d’estil que potser és el film.
En efecte, ell no pot estar més pagat d’ell mateix. Fi·
xem-nos que el verset bíblic diu tota una altra cosa: un
home presenta un defecte particular: arrogància, prepo·
tència, orgull... i l’eina per castigar-lo és, incidentalment,
una dona; no postula pas que per simple fet de caure en
mans d’una dona ja hagis begut oli.
Ben lluny de nosaltres la misogínia il·lustrada (que
és, per cert, una de les més tòxiques que existeixen) i les
doctes tergiversacions que perpetra.
8-10 de febrer del 2014
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Alegria, que és la
Festa Major
[Amb el mateix títol es va publicar una versió més
curta d’aquest article al HuffingtonPost el 5 de març
del 2014]

Barcelona és segurament una de les poques —si no
l’única— de les ciutats grandetes que celebra les festes
majors amb tots els ets i uts, tal com ho ha de fer una
festa major. No em refereixo a tenir un o dos dies de fes·
ta per anar-se’n de cap de setmana de pressa i corrents,
sinó al fet que siguin de festa, que siguin intergeneraci·
onals, que siguin transversals. Que universalitzin tradi·
cions. Que arrelin l’alegria, en definitiva, un fenomen o
una possibilitat universal en una expressió local, tradici·
onal, concreta: l’enrenou de la gralla com a encarnació i
representació de tota la música. Ho intento resumir: l’ou
com balla (¡quina altra troballa!) no és res més que una
concreció de Barcelona i alhora el món sencer.
La Festa Major comença amb un cartell i un pregó, i
aquests dos fets solen posar ja de manifest una de les ca·
racterístiques peculiars de la població aborigen, procedei·
xi i sigui d’on sigui: les empedreïdes ganes de discutir, de
parlar, d’opinar. Hi ha qui diu que Barcelona no és un lloc
sinó una classe social, potser sí; també és un estat d’ànim.
No sé si hi ha molts més llocs on un simple cartell pugui
despertar passions tan fermes a favor o en contra.
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Hi ha polèmiques sostingudes, de llarg recorregut: la
Sagrada Família, que té un passat remot i moltes pers·
pectives de futur. De tant en tant, a més, hi ha autèntics
festins, per exemple, les múltiples reformes de la plaça
Lesseps. L’última consensuada (i discutida) amb el veï·
nat abans de portar-la a terme; discutida mentre es rea·
litzava; discutida ara, quan encara no és acabada del tot.
Però anem al cas. Durant la Festa Major, els vespres
són il·luminats pels correfocs i les corredisses dels in·
fants, l’olor de pólvora que inunda els narius s’associa
per sempre més a la festa i no a la guerra. Els dies també
són plens d’activitats que creen teixit social. De gegantes
i gegants que aglutinen balls, que llueixen espardenyes
per sota les faldilles; del cop sec i compassat dels balls
de bastons; de caps grossos entremaliats que convo·
quen rialles. Tan familiars com la Moños, com el senyor
Esteve, com l’Ocaña; tant de Barcelona com tu i com jo.
Amb dret a la plena ciutadania. També hi abunden, ¿per
què no dir-ho?, les rotllanes de les sardanes. ¿Per què
avergonyir-nos-en? ¿Què tindrà el sirtaki (a part de ser
força més nou) que no tingui la sardana? ¿Per quina raó
ens hem d’embadalir davant els enèrgics i vitaminats
cops de peu de les danses escoceses però no davant dels
mesuradíssims i circumspectes passos de la sardana?
Deixa’t portar pel cant agut de la tenora.
D’altres matins són curulls de l’esforç de castellers —i
des de ja fa temps, de castelleres— en un intent, molts
cops reeixit, de tocar el cel, d’assolir més alçària que
cases i institucions. Unes i altres tenen un monument
a la plaça de sant Miquel realitzat per Antoni Llena,
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prop d’un dels edificis (segurament il·legal; si no ho és,
ho hauria de ser) del mateix Ajuntament. Des que es
va erigir el monument, què dic, ¡des de molt abans!, el
barcelonisme va tenir un nou motiu de satisfacció i de
manifestació abrandada de la gent que hi està en contra
o a favor. A mi, m’encanta, el trobo un monument preci·
ós, gràcil i fi. Fins i tot m’agrada la comparació que algú,
per riure-se’n, per tirar-lo per terra, va establir amb el
filferro que subjecta el tap de suro a l’ampolla de xam·
pany (o de cava).
Perquè la discussió no baixi de nivell, ara el mo·
nument que està a disposició de l’opinió barcelonina
és l’obelisc Solc de Frederic Amat erigit, bé, aplanat i
soterrat, en honor de Salvador Espriu als Jardinets de
Gràcia; és com el negatiu del monument que hi ha
enmig de la plaça, el popular Llapis. Hi ha qui diu que
és la petja de l’obelisc caigut, hi ha qui afirma, tot i
que una mica anacrònicament, que l’obelisc es va ai·
xecar des d’allà, podria ser. També m’agrada. Només
em preocupa que no sé on han anat a raure el parell de
majestuoses i serenes dones —segurament noucentis·
tes— que seien abans al bell mig del prat del parterre
i que ara s’ha volatilitzat. Saber que el franquisme les
va retirar perquè li semblaven no un parell de dones
sinó una parella, una incitació al lesbianisme, és motiu
suficient per demanar a crits que tinguin un lloc d’ho·
nor en un dels pocs trossets de verd de Barcelona. (Al
marge, envejo la sort de tenir una imaginació sexual
tan desfermada, inflamada i a flor de pell com la de la
censura.)
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Mentrestant, continuarem discutint si ens agraden
més les rajoles antigues del passeig de Gràcia —més
grans i més blau-verdoses que les noves—, o les que
les van substituir —que tiren a un gris-blavós—; què
s’hauria de fer amb la plaça de les Glòries; si ens agra·
da el logo de Rodalia (o el color del logo), o el dels
metros; quines estacions de l’ídem són necessàries i
quines ens hauríem pogut estalviar i per on hauria de
passar; quins arbres són millors per substituir els que es
moren; quants models de fanal ens calen per il·luminar
carrerons i passatges; quines calçades s’haurien d’es·
trènyer i quines voreres ampliar; per on ha de passar
el tramvia...
I ho discutim o no, continuarem sense entendre per
què, prop del mar, on el vent bufa sovint, s’entesten,
desmentint la diversitat de Barcelona, a posar les ma·
teixes papereres tan bufones de tot arreu. Quan fa vent,
semblen dissenyades per autobuidar-se, si la bossa de
plàstic està ben subjecta, no és res més que una barre·
tina grisa al vent del món. No sé per què viatgen tant,
ja fa temps que es podrien haver inspirat en les sòlides,
enormes i antivents papereres amb tapa que posen a
Nova York prop del mar.
Tornem però al cas. Que ningú es pensi que les fes·
tes majors són un rastellera d’actes tradicionals tirant a
antics i prou. La Barcelona del (bon) disseny i la creació
hi conviu sense problemes. Aquest any, les escoles d’ar·
quitectura i de disseny han organitzat en una sèrie d’es·
pais públics —molts d’ells força a prop del mar—, una
festa de la llum a base d’estructures barates i efímeres.
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Eren senzilles i emotives, fascinants. Línies de llum
que, per exemple, al carrer dels Traginers o a la plaça del
8 de març, resseguien panys de muralla i vestien d’una
aura i d’una bellesa inaudita els arbres. O directament,
amb xarxa i llum, la creació d’un arbre al museu Fre·
deric Marès. Finestres de llum ben càlida i amb música
inclosa al Pati Llimona. Una lluna enorme i una mica
comedianta a la casa de l’Ardiaca (no sé si hi havia una
instal·lació al claustre de la catedral, si hi era, van de·
cidir saltar-se l’horari establert i van tancar quan van
voler). Al pati de la casa Padellàs hi havia, de totes les
que vaig veure, la més eulalienca. Es deia Les llàgrimes
de santa Eulàlia i, en efecte, tretze llàgrimes (pels anys
que va viure la noia; pel nombre d’horribles martiris
que va patir), penjaven enginyosament, fent angle i a
diferent altura a l’entrada del museu, disposades com
un negatiu o un mirall de l’angle que hi conforma l’es·
cala; fetes de gel emmotllat (el negoci de les pilotes de
bàsquet ho va agrair), tenien dins un enginyós i gairebé
impossible llum que les convertia, a més, en unes por·
tentoses i fidedignes llunes gèlides plenes de cràters i
matisos; les gotes anaven caient a un ritme lentament
harmònic a uns platerets metàl·lics que hi havia a terra,
pura música de les esferes.
¿Qui diu que no és possible modernitzar la tradició o
fer tradicional la innovació? No pas la gent a qui exalta
el vell i enamora el nou.
(Suposo que les llums, gotes i llunes de l’última part
de l’article justifiquen que hagi escrit l’elogi de la festa
major —la barcelonina i en general— per santa Eulàlia
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i no per la Mare de Déu de la Mercè, cosa que d’altra
banda, no constituiria més que una innocent i penso
que poc reprovable dolenteria.)
8-13 de febrer del 2014
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Primavera

Hi ha un moment premonitori del pas, de l’hivern a la
primavera; una fastuosa inflexió.
Avui, 6 de març, a les envistes del dia de les dones,
l’he pogut ensumar a Madrid sota un cel blavíssim i im·
pol·lut. Ni un bri d’aire.
De bon matí, he travessat el parc del Retiro. Els arbres
encara eren nus i foscos, negres d’hivern i de fred, el
temps semblava detingut. Però sota el sol suau d’aquella
hora, podies percebre la remor i el brogit de la torrentera
de saba nova que es preparava per bombar vida nova a
branques, branquillons i brots, amatent a insuflar-hi els
verds més tendres. Hi havia poca gent i molt de silenci,
això feia més íntim i joiós l’espectacle de la florida dels
riallers ametllers —que no eren encara al millor temps
però que també l’anunciaven—, l’esclat magnífic de la
mimosa.
Més tard, al parc rústic que hi ha a tocar de l’estació
del metro de Suances, els camps de cirerers i d’ametllers
vestits d’immaculada gala, del rosa més subtil i gloriós,
no feien més que eixamplar el cor i corroborar el canvi.
La nova bona de la primavera.
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La tarda anterior, quan anava cap a l’Autónoma amb
el tren, la daurada posta de sol, malgrat el fulgor nevat
de la Sierra al fons, anticipava també ja tota la dolçor de
la promesa del bon temps.
6 de març del 2014
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Androcentrisme,
literatura i sentit comú

Fa molts anys, vaig acabar un article, «Les dones a
l’Església callin», publicat posteriorment al llibre Dona
finestrera (Barcelona: Laertes, 1997), així:
Marguerite Duras al seu llibre Escribir (trad. Ana María Moix.
Barcelona: Tusquets, 1994) cita unes frases que Lacan va dedi·
car a la seva escriptura:
«No debe de saber que ha escrito lo que ha escrito. Porque se
perdería. Y significaría la catástrofe.»
Ella, en comentar-les irònicament, els dona la volta i conclou:
«Para mí, esa frase se convirtió en una especie de identidad
esencial, de un «derecho a decir» absolutamente ignorado por
las mujeres.»
La senyora Marguerite Duras, morta un gris i plujós dia de
primers de març del 1996, en el mateix llibre, quan parla apas·
sionadament, fins i tot dolorosament, sempre lúcidament, de la
seva escriptura diu entre moltes altres enormitats:
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«Como escribía, era necesario evitar hablar de libros. Una mu·
jer que escribe: los hombres no lo soportan. Es cruel, para un
hombre.»

Molts anys més tard, una tarda de març gairebé pri·
maveral, mentre feia neteja de papers i llibres, em cau
a les mans una entrevista aparentment banal: «Libre y
de izquierdas. Marguerite Duras» (Entrevista de Javier
Valenzuela. El País, Suplemento dominical, 1.08.1993).
Sort que, en comptes d’estripar-la, la llegeixo a veure
què.
M’hi assabento, amb alegria, que a Duras li agrada
més El amante de la China del Norte (1991) que no pas
El amante (1984). L’autora considera que és més bell;
que va més lluny; que ocupa un terreny més ample. Hi
coincideixo absolutament. En l’eufòria de sentir-m’hi
un punt agermanada, gairebé em sento capacitada per
posar-me a gargotejar unes línies (encara que no sàpiga
ben bé què em faig, que no sàpiga ben bé què escric;
encara que corri el perill de perdre’m; encara que en
escriure desafiï la catàstrofe).
De fet, fa més de vint anys vaig ressenyar conjun·
tament tots dos llibres, com si constituïssin una unitat
—també es recullen a Dona finestrera— i recordo amb
enorme plaer la joia i el sentiment d’eufòria que m’ana·
va amarant mentre l’escrivia. Modestament i tenint en
compte les meves limitacions, mai no havia arribat tan
lluny en una ressenya. Malgrat que el que ja has escrit
acostuma a sonar-te destenyit, xaró i obvi, firmaria la
breu ressenya ara mateix.
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Però anem al cas. A l’entrevista, llegeixo:
—Otro pasaje del libro [Yan Andréa Steiner] dice: «A veces, cu·
ando usted (Yan Andréa) se despierta, tengo miedo. Como to·
dos los hombres, todos los días, aunque sea sólo durante unos
segundos, usted se convierte en un asesino de mujeres». ¿Qué
es lo que usted, una mujer, quiere decir con eso?
—¿Dónde he dicho eso?
—En Yan Andréa Steiner.
—(Silencio). En todos los siglos, en todos los países, el hom·
bre es brutal y sigue siendo brutal. Yo he vivido con muchos
hombres, y es verdad que yo era difícil, porque escribía todo
el tiempo y porque no sé por qué hay algo en mí que hace que
la gente con la que vivo sea celosa. Desde el primero hasta el
último. No soy infiel, soy distraída. No estoy con los hombres
con los que vivo. Estoy en otra parte. Y eso provoca sus celos.
—¿Y son muy malos los hombres cuando tienen celos?
—No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. (Silencio).
¿Usted vive en Madrid?

(I aquest no saber què es fan, sí que és una catàstrofe
d’incommensurable abast.)
Però deixem de banda aquesta explicació tan lúcida
i clara de l’arrel nua dels maltractes masclistes, del con·
tínuum que els possibilita.
Que bé que explica l’androcentrisme, quina lucidesa,
que fàcil ho fa, quina economia de recursos: «No soy in·
fiel, soy distraída. No estoy con los hombres con los que
vivo. Estoy en otra parte». És especialment significativa
l’última frase: tot el contrari d’estar atenta, d’estar al cas,
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d’estar amatent; res més lluny de ser sol·licita, dedicada,
abnegada.

Hanna Arendt en una carta escrita l’1 de novembre del
1961, explicava a Karl Jaspers la reacció extremament
hostil que Martin Heidegger va tenir quan li va enviar
La condició humana.
«Sé que li resulta intolerable que el meu nom aparegui en pú·
blic, que jo escrigui llibres, etc. Des de sempre, i pel que fa
a la meva persona, he jugat el joc de les mentidetes amb ell,
comportant-me com si res d’això existís, com si jo, per dir-ho
així, no fos capaç de comptar fins a tres, excepte quan feia una
interpretació de les seves pròpies coses; en aquest cas, sempre
li resultava gratificant que jo pogués comptar fins a tres i a
vegades fins a quatre. Però, de cop, aquesta mentideta se’m
va fer molt avorrida, i el meu canvi d’actitud m’ha costat re·
bre una bufetada.» (Fina Birulés. Entreactes. Canet de Rosselló:
Trabucaire, 2014)

Sense cap pretensió i a la seva manera, una jardinera
que conec defineix el mateix fenomen la mar de bé amb
una simple i única frase que consta de cinc paraules ben
comunes: «Els homes són uns mimats». ¡Si és que ho
retrata!
Com si ni se n’adonés, una professora de llengua ho
descriu vívidament i amb nitidesa. Explica que va anar
a un casament i al banquet li va tocar seure al costat
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d’un parent llunyà i de pegamot una mica llauna. El tal
parent li va etzibar un llarguíssim monòleg sobre tot el
que havia fet a l’estiu, cosa que li va permetre esplaiar-se
amb detall en les giragonses tedioses de més d’un viat·
ge. Quan m’ho explicava, s’exclama: «Sí, ves. Ja m’hauria
agradat veure si hauria gosat clavar-li tot aquell rotllo a
un home si li hagués tocat seure al costat d’un...».
18-26 de març-23 d’abril del 2014
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Humors femenins
(E.M. Delafield. Diario de una dama de provincias.
Trad. Patricia Antón. Barcelona: Libros del
Asteroide, 2013)
[Una versió força més curta d’aquest article
titulada «Dames provincianes» es va publicar al
HuffingtonPost el 19 d’abril del 2014]

Onze mesos de diari. Del 7 de novembre al 9 d’octubre
d’un dietari que es va anar publicant el 1947 al setmana·
ri Time and Tide. Justament, Delafield el dedica a l’editora
i directores de la revista.
Onze hores o onze dies (o el que es trigui a lle·
gir-lo) de riallades cordials i gairebé ininterrompudes.
Dues-centes pàgines del millor i més universal humor
britànic que desgrana les vicissituds i peripècies d’una
dama que viu al camp. S’hi repassen les misèries i les
glòries de la maternitat; les relacions amb el marit ob·
servades i descrites amb la precisió d’una entomòloga;
la cura pel pentinat i pel vestir, matisada, és clar, pels
problemes econòmics (no la bitlla gaire, la senyora); les
relacions apassionades amb el veïnat, curulles de com·
promisos absurds; les reunions parroquials; les diplo·
màtiques i complicades relacions amb el servei, inclosa
una xocant i continental institutriu francesa —les que
manté amb la cuinera, l’agermanen definitivament amb
Virginia Woolf—; les relacions amb la gata Hellen Wills
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i la subsegüent prole, atesa la portentosa i sistemàtica
fertilitat, sempre embarassant, de què fa gala la besti·
ola; la crítica amable a les múltiples activitats que ella
mateixa porta a terme en una mena d’institut de les
dones avant la lettre així com a les seves extravagants
membres; o, ¿per què no?, el seguiment, l’acurada des·
cripció i conseqüències del maleït clima anglès. Aques·
tes aparentment lleugeres descripcions i narració estan
puntejades d’una munió de «nota bene», «recordatoris»
i «dubtes» que funcionen com a epifonemes i que tenen
la virtut d’enfonsar el dit a variades nafres i qüestions
alhora quan justament se’t començava a pintar a la cara
el somriure més beneitó. Per exemple:
(Duda: ¿Conduce la maternidad al cinismo? Esto contradice
todas las convenciones artísticas, literarias o morales, pero no
puedo dejar de pensar que bien puede ser cierto.)

Per si no n’hi havia prou, cada full s’enriqueix amb les
relacions que manté amb les seves amigues. A gairebé
cada pàgina del llibre hi ha indicis i pistes dels viaranys
de la psicologia i del comportament humans; al mateix
temps és una bona panoràmica tant de la cultura com
dels principals esdeveniments de l’època (al primer full
ens fa saber ja, per exemple, que fa veure que només
compra productes de l’imperi). Tot i que els autors hi
tenen cabuda, les moltes escriptores i les obres que s’hi
citen mereixen un capítol a part. Hi desfilen des de les
mestres clàssiques ja difuntes: les Brontë o Jane Austen,
a les actuals. Fa especial èmfasi en autores tan interes·
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sants i fonamentals com Rebecca West o Vita Sackvi·
lle-West. Ja al quart full llegim:
Me preguntan que me parece Harriet Hume [de Rebecca West],
pero no puedo opinar porque no lo he leído. Tengo la depri·
mente sensación de que podría pasarme como con Orlando,
sobre el que fui capaz de hacer comentarios muy inteligentes
hasta que lo leí y me encontré con que, desgraciadamente, no
conseguía entenderlo.

En definitiva, una delícia de llibre que s’agraeix es·
pecialment en aquests temps d’atribolament i misèria
i que s’agermana íntimament amb l’esplèndid humor,
mai superficial ni anodí, al contrari, sempre carregat
d’intenció i d’actitud, i amb el talent de tantes i tantes
autores a qui Delafield ret intel·ligent i constant home·
natge al llarg del llibre.
Llegir-lo i recordar-les hauria de fer avergonyir una
antologia que el 2009 va editar una exquisida editori·
al de Barcelona (diré el pecat però no el pecador) per
commemorar els cinquanta anys de la seva fundació.
En efecte, l’editor va regalar un volumet que es deia El
mejor humor inglés. Feia posar els cabells de punta llegir
ja a la contratapa que, segons l’editor, es tractava d’un
equip imbatible d’onze jugadors. Evidentment, l’elenc el
componien, ni més ni menys, onze escriptors; cap ni una
autora (observem que es titulava El mejor humor inglés i
no El mejor humor inglés masculino).
En sobtava l’absoluta estretor de mires, l’aguda mio·
pia, la renúncia a una part tan gran de la literatura, tant
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si la culpa era atribuïble a la selecció, com si ho era al fet
que una editorial tan prestigiosa havia pogut menystenir
i obviar en el seu catàleg l’obra de tanta esplèndida brità·
nica plena d’humor durant cinquanta anys. La cosa però
no s’acabava aquí. Un dels fragments seleccionats era
de Ian McEwan i, pel que recordo (no he tingut l’estó·
mac ni cap ganes de tornar-lo a llegir), narra la fastigosa
i abjecte violació infligida per un adolescent a la seva
germana petita de la qual justament ha de tenir cura. Per
treure-li foc o fins i tot justificar-la, l’autor fa que, durant
la violació, la germana s’adormi una estona (això sí que
és realisme: ja se sap que és un comportament freqüent
quan t’estan agredint violentament i maltractant de mala
manera). Lamentable. Un fragment putrefacte que, a més
de servir de botó de mostra de la versió il·lustrada de la
violència estructural contra les dones —per acabar-ho
d’adobar amargament disfressada d’humor—, posa tam·
bé de manifest els paràmetres i els criteris —i el mal
gust extrem— d’una editorial de gent que, en principi, se
suposa culta, lletrada o, com a mínim, educada.
Si deixem de banda una geganta i una mestra com
Jane Austen (que no totes les editorials es poden perme·
tre el luxe de publicar), veiem que cap dels llibres —en
què la ironia és un baix continu— de Nancy Mitford,
Barbara Pym o Dorothy L. Sayers, per exemple, no els
va cridar l’atenció
¿Són conscients, d’altra banda, de la sort que pressu·
posa que de la gran Rose Macaulay, de moment, només
se n’hagi traduït Las Torres de Trebisonda? Si la llegeixen,
s’adonaran que potser cal pensar seriosament a fer una
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manifestació per reclamar a crits que alguna editorial en
tradueixi algun altre llibre; també s’adonaran de fins a
quin punt el sentit de l’humor pot ser profund i trans·
cendent, trist i alegre, corrosiu i amable.
¿És possible que trobin alguna pega a la gràcia de
Toda pasión apagada o de Pasajera a Teherán de la prolí·
fica i variada Vita Sackville-West? ¿O potser els trenca
els esquemes que aquests dos llibres mostrin com pot
ser de diversa sense deixar de ser divertida una autora?
I si anem una mica més enllà de la pura ironia, si
anem a llibres que entren de ple en la literatura hu·
morística, estranya que no els sonés per al seu catàleg
una autora com Stella Gibbons que, per exemple, en
la meravella espectacular que és La hija de Robert Poste
es burla, sense fer sang, de certa literatura romàntica.
Garrotada a Walpole, DH Lawrence i a uns quants més;
també, a la misogínia il·lustrada. Un homenatge a les
Brontë, Austen i a unes quantes més.
¿Què no tindrà la no menys versàtil i polièdrica Mu·
riel Spark? Només cal agafar tres dels seus molts llibres
per veure que pot fer broma de tot el que es proposi
amb esplèndid esplendor. Pots petar-te de riure amb
Merodeando con aviesa intención o Muy lejos de Kensington, o rumiar amb l’humor molt més polític i intel·lectual
de La abadesa de Crewe; breu relat que és, entre moltes
altres coses, una sarcàstica paròdia del cas Watergate.
Si tornem a Delafield, ¿algú pot considerar que el
curt full de dietari del 28 de febrer, a més d’estar car·
regat de sentits molts diversos, no és pura literatura i
metaliteratura?

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

71

Advierto muy contenta, la aparición de una gran mata de
azafranes de primavera junto a la verja de entrada. Me gus·
taría referirme a ellos de manera juguetona y adorable, y trato
de imaginarme que soy la protagonista de Elizabeth y su jardín
alemán [escrit per l’australiana Elizabeth Von Arnim el 1898]
pero me veo interrumpida por la cocinera, quien me anuncia
que ha llegado el pescadero, pero que solo trae bacalao y aba·
dejo, y que como el abadejo no está muy fresco por cómo huele,
¿qué me parece el bacalao?
He reparado muchas veces que la vida es así.

¿O que aquest petit fragment no és francament hila·
rant, no és pur humor anglès?
Acompaño a lady B. hasta la puerta. Me dice que la cómo·
da de roble quedaría mejor al otro lado del vestíbulo y que es
una equivocación poner caoba y nogal en la misma habita·
ción. Concluye diciendo que me escribirá sobre lo del bazar. Me
desahogo agitando una banderita roja de Vicky que encuentro
en el perchero y exclamando «À la lanterne!» [expressió que
durant la Revolució francesa equivalia a enviar algú a la guillo·
tina] cuando el chófer arranca. Por desgracia, Ethel elige este
momento preciso para cruzar el vestíbulo. No dice nada, pero
se la ve perpleja.

¡De quin pa fan rosegons! Realment, ells s’ho perden.
6-10 d’abril del 2014
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L’obra de la Seu

Dictadura del proletariat 2
Va quedar amb el pintor que farien dues habitacions no
molt grosses: l’estudi i un petit dormitori, a més d’un
porticó nou i una porta vella que tenia fragments sense
pintar a causa dels rebaixos que li havien hagut de fer
quan la van muntar al lloc on era.
Van fer preu. Sabedora del pa que s’hi dóna, va dei·
xar que el pintor decidís (amb total llibertat) no tan sols
quan començaria sinó també quant duraria la broma
(dos dies, va dir ell).
[Tàctica nº 1. Escurçar sistemàticament entre la meitat i un terç el
temps que realment durarà l’obra. N’apunto algunes raons: a) com
si tinguessin por que, si no, la clientela, espantada, se’n desdiria; i/o
b) per fer veure que t’ha sortit més econòmic, atès que hi han hagut
d’esmerçar més dies; c) i/o perquè, en cas contrari, és com una mena
de deshonor.]
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Van quedar que començarien un dimarts a quarts de
nou. En un primer moment, havien quedat entre les vuit
i dos de nou.
Es van presentar a les nou tocades. Eren dos.
Van traslladar els mobles grossos que ella no havia
pogut moure, com qui no vol la cosa, van repartir tot
d’estris i utensilis per tot arreu, van crear la subsegüent
barreja de caos, pols, confusió i brutícia, i li van demanar
un tornavís per desmuntar els prestatges. Estranyada, va
preguntar-los si no n’havien dut cap (atès que sabien
perfectament que segur que els necessitarien), li van dir
que sí, que un, però que era massa petit i que no n’ha·
vien portat cap més, que anaven a la furgoneta a bus·
car-los. Davant aquesta amenaça (se sap quan se’n van
a la furgoneta, però mai quan en tornen), els va deixar
tots els seus tornavisos.
A les deu menys cinc (no havien començat a pintar),
li van dir que marxaven a esmorzar. Els va preguntar a
quina hora tornarien. Li van dir que un d’ells (el que
manava, amb qui havia fet tractes) se n’anava al taller a
fer no sé què; que l’altre tornaria de seguida perquè no·
més anava a esmorzar. Màxim una hora. «¿Una hora?»,
es va exclamar ella. Bé, també havia d’anar a la ferreteria
a buscar una cosa (que no van determinar).
Resignada, es va posar a l’ordinador a treballar.
A la una menys deu, es va personar el que se n’havia
hagut d’anar sens falta al taller. De l’altre, i d’això ja fa
tres dies, no se n’ha cantat mai més ni gall ni gallina.
Quan ella li va preguntar realment seriosa que quan es
pensaven posar a la feina i que quan l’acabarien, que si
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era conscient que havien passat tres hores, que quants
dies trigarien a acabar, i que on era l’altre, i que com era
que encara no havia tornat d’esmorzar, el pintor que s’ha·
via personat es va empescar una explicació francament
confusa. Això sí, entremig li va etzibar sense ni parpelle·
jar, alguna cosa sobre una horrible desgràcia familiar que
potser implicava que se n’hauria d’anar a Cuba (l’altre).
Qui sap, potser sí. Potser per una vegada a la vida
sigui veritat.
[Tàctica nº 2. Atribuir l’absència d’algú que aquell dia no va a treballar o fins i tot l’absència total durant un matí, una tarda o tot un dia
sencer, a un incendi total al taller, a un aparatós accident de cotxe, a
una mort familiar, etc. Com que durant molts anys va ser professora
d’institut, sap molt bé usos i costums.]

Ella li va dir que després de dinar se n’havia d’anar;
ell va aprofitar l’avinentesa per anar-se’n a dinar i així
poder tornar abans que ella no fos fora. Abans d’anar-hi,
va tenir temps de repicar algunes parets.
A quarts de sis, li va enviar un whatsapp dient-li que
plegava, que tornaria l’endemà abans de les nou.
Quan va tornar a casa, li va semblar que tot el que
s’havia de repicar ja estava ben repicat i hi havia posat
el guix corresponent.
La casa feia una coneguda i humida olor.
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L’endemà eren quarts de deu i encara no s’hi havia per·
sonat ningú. Se li va acudir engegar el mòbil i, en efecte,
hi havia un críptic missatge que parlava de l’embús del
segle a una entrada indeterminada de Barcelona. Abans
de les deu, però, va arribar. Ni ombra de l’altre.
Abans de posar-s’hi, li va preguntar si voldria que pin·
tés de blanc tota la paret fins al terra sense fer sòcol o «¿és
que potser volia sòcol?» (vistes les dificultats i pegues, ella
ja havia renunciat a pintar una de les parets d’un altre co·
lor —d’un alegre groc llimona, per exemple, segons ell—).
Li va fer la pregunta com si voler sòcol fos una cosa
inaudita, un caprici del tot forassenyat i extravagant que
fins i tot fregava la insània.
De fet, quan van fer preu, el pintor li va preguntar si
el sòcol el voldria del mateix color gris-blavós com ja
era el que hi havia o d’algun altre color. Ni una paraula
sobre un possible endarreriment en cas que s’hagués de
pintar el sòcol.
[Tàctica nº 3. Simular o fer veure (optativament amb grans escara
falls) que una demanda del tot assenyada —sobre la qual, a més, ja
havien fet preu— és una estranya pretensió o directament un disbarat.]

Ella va aguantar ferm i es va reafirmar en el desig
—per molt desmesurat que fos— de sòcol. Així li ho va
participar. Ell va aprofitar per dir que en aquest cas, un
dia més, perquè el sòcol només es pot pintar quan la
paret ja és ben seca. Va quedar implícitament suspès en
l’aire que la «culpa» del dia més seria, doncs, atribuïble
a la frivolitat inexplicable del sòcol.
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[Tàctica nº 4. Pactar que es faran uns determinats treballs i, quan
arriba l’hora de la veritat, responsabilitzar del retard, no a la lentitud o la falta de personal (o a la brevetat dels dies), sinó a haver de
fer estrictament la feina prèviament acordada.]

La que havia de ser l’última jornada es va convertir
provisionalment en la penúltima. Abans de posar-s’hi,
va haver d’anar diverses vegades a la furgoneta a buscar
coses evidents i necessàries; per exemple, només pujar
de prendre’s una cervesa a mig matí, va anar a buscar
una escala que des del dia abans sabia que li caldria o,
per exemple, un sac per a la brossa.
[Tàctica nº 5. No aprofitar mai un viatge: si es baixa a esmorzar, es
baixa a esmorzar; seria tot un deshonor aprofitar que s’ha baixat per,
de passada, passar per la furgoneta.]

Va pintar les parets de les dues habitacions, però al
porticó i a la porta no els va llepar cap pinzellada de pin·
tura, no els en va arribar ni un gram. Circumspecta, es va
dir, doncs, que el retard evident no devia ser atribuïble al
fet d’haver de pintar sòcol; del qual, sigui dit de passada,
de moment, tampoc no n’hi havia ni ombra.
Anem pel migdia del tercer dia. Li sembla que la por·
ta ja està més o menys pintada i li fa l’efecte que aviat
s’emprendrà la pintura del porticó. Els sòcols estan per
fer, tot i que les parets ja deuen ser seques del tot.
Té una certa curiositat per saber com s’anirà tancant
l’episodi i l’ordre de la pintura de la porta i el sòcol.
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Tercer dia. Aquest matí —contravenint el jurament laic
i solemne que s’havia fet a ella mateixa de no agafar
mai més, però que mai més, un pinzell—, com que s’ha
llevat molt i molt d’hora, ha decidit aprofitar l’olor de
pintura i s’ha posat a repassar —bé, a pintar (feia mesos
que ho tenia pendent)—, unes tirallongues de la porta
d’entrada a la casa i de tres finestres que donen a l’esca·
la, perquè, quan la comunitat va fer pintar el vestíbul de
tot l’edifici i l’escala, els pintors (que eren els mateixos
—bé, el mateix— que ara li pinta els dos quartets) van
decidir que aquells fragments no eren «de fora» sinó «de
dins». Ho van decidir seguint un criteri realment abstrús
i arbitrari, absolutament incomprensible (segons havia
pogut comprovar) per a tothom, no tan sols per a ella.
Quan aquest matí el pintor ha arribat i l’ha troba·
da que, amb filosofia, els estava pintant, li ha estranyat
—i així ho ha manifestat— que no s’haguessin pintat
quan es va pintar l’escala. Ella se l’ha mirat de fit a fit
sense dir res. Quan el pintor ha caigut en el cas que va
ser una decisió només atribuïble a ell mateix, s’ha posat
de perfil i, amb una mirada estranya —els ulls com buits
i en espiral—, ha dit que amb permís, que se n’anava a
canviar, i ha desaparegut dignament i amb parsimònia
dins el laberint de les habitacions que té colonitzades (a
part de les que està pintant) amb cubetes, rodets, rot·
lles i rotlles enormes de cartó ondulat, pinzells, caixes
d’eines a desdir, draps, objectes inidentificats i un llarg
devessall d’altres atuells.
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A l’altre no l’ha vist més, però a Cuba no se n’ha anat;
més aviat la raó de l’absència es decanta, ara per ara, a
un mal de queixal mal curat (se li ha mig escapat).
A última hora de la tarda, el pintor ha donat per fini·
da la feina i ha emprès la llarguíssima i complexa ope·
ració de retirada. Com que era tard, tot plegat, marxa i
acomiadament, ha estat una mica precipitat.
Acaba de donar una mirada a les habitacions i als
trossos de passadís propers, i per tot al terra hi ha una
espurnejant granissada de graciosos i petits piquets
blancs. També n’hi ha un fi plugim als vidres i porticons
de les finestres del dos quartets. Una porta d’un dels
quartets ha quedat sense pintar, hi ha fragments de les
habitacionetes, especialment uns tubs per on passa el fil
de l’electricitat, pintades amb una economia de mitjans
tan esfereïdora com digna d’esment: una capa tan lleu i
transparent de pintura que sembla gairebé mentida que
sigui possible de realitzar.
[Tàctica nº 6. Abandonar el camp de batalla, és a dir, marxar amb
grans presses (cal afegir a la pressa, les ganes que té la clientela
que s’enduguin les múltiples coses que hi ha repartides per la casa
i que se’n vagin definitivament d’una vegada). I d’aquesta manera,
no poder-se entretenir a avaluar la feina feta ni acarar-la al que
prèviament s’havia acordat.]

10-13 d’abril del 2014
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Dictadura del proletariat 3
A final d’estiu, davant el desastre i els desperfectes que
mostrava la pintura que just un any abans, l’estiu an·
terior, havien aplicat a les parets de la galeria de casa,
convoca el paleta.
Quan veu els escrostonats i els trossos aixecats de
pell gruixuda, té una resposta genial: «potser la pintura
era massa bona».
Segons ell, arreglar-ho és una una cosa de no res. No
diu que com a mínim implica cinc operacions: picar i re·
picar, omplir de guix i que s’eixugui, massillar, passar-hi
paper de vidre, aplicar-hi una imprimació i, finalment,
pintar. Això pressuposa com a mínim tres tongades de
feina. Ho va deixar aquí.
7 de desembre del 2015

Dictadura del proletariat 4
El primer indici va ser la pregunta que li va fer el pa·
leta després de passar-se una bona estona mirant-se
uns prosaics escrostonats de la façana del darrere i par·
lant-ne. Quan van acabar, se la va mirar de fit a fit i ben
seriós i transcendent li va dir si li podia preguntar una
cosa, ella va assentir i el paleta:
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—¿Cómo te lo haces con las orquídeas para tenerlas siempre
tan bonitas? Con las mías no hay manera.

Feia uns mesos li havia collat unes rajoles que balla·
ven i es veu que llavors ja s’hi havia fixat. Van dedicar una
bona estona a delicades i oportunes maneres de regar-les
—ja fossin o no per immersió—, a adobs, a una exposició
justa al sol i sobretot, sobretot, sobretot, a encertar el lloc
on els agrada estar, créixer i florir. Si no, no hi ha res a fer.
Dos o tres dies després va passar un fuster a fer-li
pressupost per restaurar la galeria i quan li va pregun·
tar com es deia li va contestar que Miguel Hernández.
Lletraferida com és, gairebé cau de cul. No va gosar pre·
guntar-li si era d’Oriola.
Per acabar-ho d’arreglar, l’endemà havia quedat amb
un altre fuster. Duia un bloc de notes d’una indústria
fustera en el qual anava apuntant mides, característi·
ques, detalls. De cua d’ull va veure astorada tot d’una
que cada full estava encapçalat per una frase impresa:
«Más vale un lápiz corto que una memoria larga». (In·
cidentalment, s’apunta que va anar dues vegades a
prendre mides però no es va animar mai a fer-ne el
pressupost.)
El súmmum va ser al cap d’uns dies quan va reunir el
paleta (autòcton) i l’arquitecta (de la Ribera del Duero)
per parlar d’unes altres obres que volia fer a casa seva.
De sobte i sense solució de continuïtat, quan parlaven de
biguetes i perfils van encetar amb naturalitat i coneixe·
ment de causa una conversa filològica sobre la precisió
insuperable de la paraula «badalot», sembla que sense
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parangó ni cosa que se li assembli amb cap paraula en
castellà. Cap és tan adequada i ajustada. La conversa va
anar derivant cap a la discussió sobre quin diccionari de
la construcció era més bo.
Va pensar que no tenia res a envejar a la Júlia del
conte «A les penes, llibreries» recollit a Dona balconera.
Va intuir que ella també havia trobat el seu hàbitat na·
tural.
maig del 2016
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Abans dels 10

Sopo amb el Toni, el Ferran i sa mare.
Tot d’una, com qui no vol la cosa, el Toni amolla que té
un cop i una rascada a les costelles, que a l’escola, aquella
tarda, un nen li ha pegat. Que el dia abans, també.
Continua amollant i explica que el nen que li ha pe·
gat diu que és amic seu, que ho fa sovint (atonyinar-lo),
que quan li dona una cossa, o un cop de puny, diu que
és broma, diu que és per jugar, diu que és per mostrar o
explicar com es dona una cossa o un cop de puny, o per
reproduir i mostrar una cossa o un cop que li han infligit
a ell (el cinisme aflora molt aviat).
Sa mare amb tota la bona voluntat ha volgut treure-li
ferro; ha preguntat també si ho havia dit a la mestra. Sí,
li ho havia dit, però no havia servit de res.
Com que he treballat trenta-un anys a instituts de
secundària i sé el pa que s’hi dona, l’animo, l’animem,
perquè continuï explicant, perquè almenys s’ho tregui
del pap. Li pregunto qui ha estat. Em diu que habitual·
ment són dos nens (me’ls imagino perfectament mentre
s’animen l’un a l’altre). Tots dos són de la seva classe,
però és que, a més, amb un d’ells fa d’altres activitats, hi
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té més relació. Quan sa mare sent qui és, s’exclama i diu
que com pot ser si és un nen tan tímid i tan ben educat,
tan obedient quan està amb la seva mare o el seu pare.
Trenta-un anys de veure lleugers (o greus) compor·
taments esquizofrènics similars em venen al cap. Ho
explico. Dic que és molt habitual, que molts cops és
així, que sembla mentida però que és així; que es poden
comportar d’una manera totalment diferent a l’escola o
a casa, prop o lluny de la família.
El Toni escolta i escolta, i parla.
El Ferran, des dels seus cinc pel-rojos anys, fa uns
ulls com unes taronges, escolta amb atenció, no es perd
ni un matís, ni una coma. Com que té —tot i que inno·
cent— un lleig acte reflex tendent a alçar la mà quan
s’enfada, a casa seva sovint el fan reflexionar sobre
aquest gest i li diuen que les coses s’han de resoldre
parlant i mai amb violència. Ell ho repeteix, molt seriós
i reconcentrat per a l’edat que té: que les coses s’han de
parlar, que no s’ha de pegar mai, mai dels mais.
Trenta-un anys d’impotència davant diferents tipus
d’agressions a l’institut, m’entristeixen i m’aclaparen.
Em va costar, però al final vaig entendre que l’alum·
nat que depèn de tu, quan hi ha un cas d’agressió, més
s’estima saber la veritat i entén més bé que tu les teves
limitacions, és a dir, les del professorat, per tant, recordo
i parlo de com és de difícil mantenir a ratlla, controlar
qui agredeix, o fins i tot, de vegades, desemmascarar
l’agressió.
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Recordo el cas d’aquell curs de 4t d’ESO del qual era
tutora. Un matí gairebé per casualitat, perquè més aviat
se’ls va escapar, em van dir que el professor de mate·
màtiques ridiculitzava la classe, la gent que sortia a la
pissarra, sobretot i especialment, les noies, que les asset·
java repassant-les de dalt a baix i feia comentaris sobre
el seu físic que tendien a ser d’ordre sexual.
Quan ho vaig saber, em va venir una suor freda. Els
vaig dir que era complicadíssim abordar (i sobretot so·
lucionar) casos com aquells. Que com que no era dels
més greus, segons qui podria argüir que era una situació
que tenia un punt d’ambigüitat, que podia ser aprofitat
per dir que allà no passava res, que era un problema de
percepció, que era un malentès, que era una bestiesa,
que no n’hi havia per tant, etc. Els vaig dir que faria el
que podria.
(Fa molts, molts anys, cap al 1984 havia participat en
un estudi sobre les agressions als instituts i des d’ales·
hores sabem, en pròpia pell i per experiència, com és de
difícil descobrir-les, fer simplement que aflorin, com és
d’enrevessat analitzar-les i com és d’envitricollat i es·
pinós posar-hi remei; també sabem de la tendència a
negar-les o, fins i tot, a capgirar la càrrega de la prova.)
Vaig tenir molta sort (a més d’anys i feminisme). Vaig
anar a parlar amb la cap d’estudis i, com era del tot es·
perable, primer va intentar fugir d’estudi: que era una
cosa de criatures, que no tenia cap importància ni n’hi
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hauríem de donar. No ho deia amb mala fe ni obrava
amb mala voluntat, simplement es limitava a aplicar la
recepta habitual que, per desgracia, es fa servir en molts
d’aquests casos. Suposo que li feia molta, molta mandra.
Sabia el que li cauria a sobre. Sense cap fe ni confiança
en el resultat (però, sí, poc a poc, les coses començaven a
canviar), li vaig dir només dues coses i per aquest ordre:
a) que si no hi parlava ella (que a mi em semblava que
era a qui corresponia), amb el professor, hi parlaria jo,
que em negava a entrar en el joc de minimitzar el cas o
a forçar-me a pensar que era producte de la imaginació
de la classe (tal com havia anat l’explicació, a més, jo
pensava que no hi havia cap dubte); b) que pensés que
què pensaria, què faria, si a alguna de les seves dues
filles li passés una cosa semblant.
No he sabut mai què li va dir la cap d’estudis ni com
va anar la conversa, però les agressions, les repassades,
els comentaris es van acabar en sec i així m’ho van fer
saber. Vam quedar amb la classe que si hi tornava en
tornaríem a parlar. De tant en tant, d’una manera no
sempre directa, tot i que sempre subtil i delicada, em
feien saber que tot anava bé. Durant el que quedava del
curs, a tutoria de tant en tant, especialment les dues de·
legades, m’enviaven unes mirades plenes d’intel·ligèn·
cia, comprensió, complicitat i coneixement. Algú s’havia
pres seriosament el que passava.
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El cas del Toni és del tot diferent perquè no hi ha en·
calçament sexual, perquè és una qüestió, bé, una agres·
sió, entre iguals, però hi comparteix el fet que és una
agressió.
Als centres escolars s’agredeix, s’agredeix sovint, i
és molt difícil donar-hi resposta. L’alumnat sap que re·
córrer al professorat és pelut. Primerament, perquè no
deixa de ser un pacte amb la part enemiga, és a dir, una
traïdoria; segonament, perquè el professorat pot tenir un
cert control sobre la situació quan és a l’aula, però als
patis, passadissos, vestidors, al carrer, que és on passen
la major part d’agressions, res de res; i, tercerament, i
íntimament lligat amb els dos punts anteriors, si has de·
manat ajuda, quan el socors no pot arribar, quan ningú
hi pot intervenir, la situació es pot agreujar molt. (Res
que no sàpiguen moltes de les dones agredides per les
parelles o exparelles i que, justament, per aquesta raó
no les denuncien.)
N’anem parlant durant tot el sopar. De tàctiques i
estratègies per evitar les agressions dels dos xavals, de
no relacionar-s’hi, encara que això també comporta de·
terminades dificultats, ¿com deixar de relacionar-te amb
gent de la teva classe, que ja fa anys que coneixes, amb
qui passes tantes hores als mateixos espais? De par·
lar-ne, parlar-ne sempre, no viure-ho amb silenci, no
fer veure que no passa res. De fer cas de les percepcions
que tens.
Quan me’n vaig, el Toni em fa una abraçada llarga,
llarguíssima, inacabable, emocionant. No hem arreglat
res però suposo que s’ha sentit entès, acompanyat, ha
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pogut saber que té suports, que el que percep és com és,
que no és una broma, que no és res sense importància.
Li hem fet cas, li hem donat espai.
12-14 d’abril del 2014
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La inquietud de les
palmeres

Fa molts anys, un dia a casa se’m va acudir dir a les
nenes que la part de sota del tronc de segons quines
palmeres (les que, tot i gravat, el tenen tirant a llis; les
que, tot i ser altes, són robustes) em feien pensar en
la pota d’una elefanta. Recordo com si fos ara el dring
de les enyorades rialles de les meves filles, la seva fina
manera de prendre’m el pèl. De fet, es va convertir en
una broma familiar.
Les meves relacions amb les palmeres venen de lluny.
Barcelona n’és plena i, a més, durant molts anys he tin·
gut un contacte ben sovintejat amb la del jardí de casa.
La del jardí, em sembla que era una palmera datilera
(si no era una Phoenix dactylifera, devia ser una Phoenix canariensis), n’he vistes moltes de la mateixa casta
a molts llocs; per exemple, a Sueca, a tocar de València.
Sigui de l’espècie que sigui, sempre he trobat que
les palmeres són uns arbres que tenen bon so, que són
excel·lents balladores, tant la de casa com les del carrer.
N’he sentit la música cadenciosa i rítmica de les fulles
—posseïdores de vida pròpia— molts dies d’abril o de
maig quan el fi oreig anuncia totes les promeses de la
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primavera. He vist com, impassible, aguantava alguna
nevada; tot un fred oxímoron. L’he vista entomar pluja;
filtrar el vent i jugar-hi. L’he vista, majestuosa i lenta,
digníssima, dissimular la calor sota el sol ardent i atau·
bador de l’agost. L’he observada com amb amor mater·
nal aixoplugava tot tipus d’ocell.

Ha estat sobretot, però, l’experiència amb el devastador
morrut roig el que ha fet que em miri les palmeres com
a éssers més autònoms que els purament vegetals, ha·
bitualment ancorats en un lloc fix a causa de les arrels,
cosa que fa que les vegi una mica com a trífids.
Quan vaig tornar de Sevilla per Nadal, dos o tres dies
abans de Reis, em va fer l’efecte que se li havia escapçat
una branca de les de dalt de tot, de les que la coronaven
airosament. Semblava que la palmera s’havia fet una
clenxa a un costat de la capçada; l’optimisme podia in·
duir a pensar que potser era una branca esqueixada. En
qüestió de dies, la ràtzia voraç dels enormes i implaca·
bles morruts vermells se la va cruspir i, com qui es men·
ja un gelat, va deixar calba l’esfera que la coronava i la
va convertir en un bullidor, en una espècie de bola que
produïa unes serradures marrons i uns encenalls foscos
a la clepsa que, per cert, eren la delícia de les merles; hi
disfrutaven de valent.
Després van començar a caure’n lentament i har·
moniosa unes fulles grises, seques com un bacallà. Més
endavant, van començar a aparèixer al terra del jardí uns
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niu-ous ovalats de color marró que semblaven fets de
la mateixa palmera. I, sí, eren els nius dels morruts. Si
n’obries un, en sortia un, encara nonat, d’un bonic i so·
fisticat color taronja amb un bec que, ja abans de néixer,
feia feredat. Malgrat ser prematur, arrencava a caminar
immediatament. Quan la van venir a inspeccionar, van
dir que el morrut hi havia anat fent via des d’octubre o
novembre. És a dir, que te la miraves sense veure res i
resulta que estava plena de milers d’ínfimes (o no tan
minúscules) vides treballant. Com un cap ple de polls i
llémenes, com un gos ple de sarna, i tu, en la inòpia, ni
idea del que estava passant. Es veu que si les auscultes
la remor és eixordadora, però, és clar, ¿qui ausculta una
palmera?

Aquest matí han talat la palmera.
Ni sabem els anys que tenia; ¿quaranta, cinquanta?
La generació de després de la meva no recordava el jardí
sense palmera.
Quan, a més a més de ser conscient que cada pal·
mera era un univers sencer ple de vida pròpia, pletòric
d’una fauna incomptable, el senyor que va abatre la pal·
mera (per, acte seguit, fer-la a trossos i tallar-la a rodan·
xes) va dir que havia de deixar com a mínim mig metre
de soca perquè en realitat la part final de la palmera era
una barreja indistinta de fusta, serradures, arrels i terra,
vaig començar a prendre precaucions cada vegada que
passo a prop d’una palmera.
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He parlat pàgines amunt, de l’hemorràgia de la pèr·
dua dels referents de la infància que va suposar la fi del
llimoner, o de la d’un dels tarongers, la desaparició de
la parra i del llessamí, tot i que, miraculosament (¡sort
en tenim!), la meravella robustíssima de les flors del pa·
radís s’ha salvat i, com si d’una mala herba es tractés,
continua florint sense desmai.
Quan fa molts anys es va morir la magnòlia (que vam
plantar el pare i jo quan devia tenir onze anys), tot i
que ja era adulta, no devia tenir consciència encara de
la pèrdua o almenys no en devia tenir del que és una
pèrdua definitiva. De la mort. Els records no pesaven
com plom fos.
Aquest matí, en un instant, han abatut la palmera.
Un moment hi era i al cap d’uns segons ja no; aquella
presència que semblava inamovible, eterna, que havia
de durar sempre, ja no hi era, s’havia acabat. Com la
vida mateixa, sempre imprevisible i, de vegades, ràpida
com una centella en els trànsits i canvis. Una destralada.
Com la mort.
29 d’abril-14 de juny del 2014
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Òptica

Ve una amiga forana a passar uns dies a Barcelona. Està
molt amoïnada perquè allà on viu de l’Estat espanyol,
conten els diaris, es comenta als carrers, potser als bars,
coses esgarrifoses sobre l’ambient i la situació que es viu
a Barcelona arran de la deriva per al dret a l’autodeter·
minació/independència que certament hi ha. Es diu que
hem passat a ser una societat tancada, resclosida,
que Barcelona ja no té la brillantor i l’empenta d’abans, que
ja no innova ni s’hi fa res.
Baixem a l’estació de tren de passeig de Gràcia que fa
poc s’ha reformat i millorat modestament (¡ja era hora!).
A peu, fem un trajecte ben curt: fins a Balmes cantonada
Mallorca.
Passem per un passeig de Gràcia en obres. L’estan
millorant perquè la gent russa i similar hi compri més
i més a gust: l’Ajuntament de CiU es dedica a renovar
amb detalls (segurament ben cars) el que ja està bé i
a deixar igual el que està malament, posem per cas al
Carmel; en això s’assembla a l’Opus Dei i la seva dè·
ria a fer caritat a la gent rica. Però aquestes són altres
històries.
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Al carrer Balmes passem ben a prop del tros on estan
ampliant voreres i enterrant no sé quina mena de cable.
Al marge de la seva bondat i utilitat, tres obres dife·
rents en marxa, doncs.
Quan arribem, em comenta que veu la ciutat com
somorta i apagada, que ja no és tan dinàmica i s’hi fan
innovacions com fa un temps.
Em quedo atònita.
(No sé si en aquesta estada o en una altra una mica
posterior, un matí que escoltàvem la ràdio (el progra·
ma Hoy por hoy de la Ser) en baixo una mica el volum
perquè m’eixordava i em surt amb el ciri trencat que si
ho prefereixo sintonitzi una emissora catalana, que així
els veïns del replà no sentiran que escolto una emissora
castellana (com si me n’hagués d’amagar). Esfereïda em
pregunto què li expliquen, què els expliquen.)
27 de maig del 2014
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Colita

A la Pedrera hi ha una exposició de Colita («Colita per·
què sí!», 11 de març-13 de juliol de 2014). És una expo·
sició magnífica d’una artista tocada i nodrida per l’ofici
i, si a més, ets de Barcelona, entranyable. Hi toca tots els
pals: el flamenc i les flamenques; la foto (el telegrama)
fixa del cine (la narració); els anuncis, els reveladors re·
trats —hi desfilen artistes, cantautores, actors, poetes,
molta gent del món editorial...—; les ganes de riure; la
transgressió; el tal com eren; la Barcelona alegre i la més
fosca; els llibres que ha fet, bé sola o bé ben acompanya·
da; suburbis i disseny. Tot. S’hi mostren algunes fotos en
color (que no és que no en fes, és que és coneguda so·
bretot pel blanc i negre). Fins i tot hi ha fotos artístiques
que ella mateixa es cuida prou de relativitzar amb fina
ironia en el vídeo que s’hi passa a tocar.
Només entrar hi ha una gran foto —que té una rèpli·
ca amb relleu per a invidents—, Roba estesa (1982), roba
penjada que fa que el terrat de la Pedrera esdevingui un
espai entranyable; el dignifica, donant-lo a un domini
femení. I una miqueta més enllà, dalt d’un altre terrat,
aquest anònim, una monja estén roba blanca, blanca,
blanquíssima, en una altra foto en negre i blanc de 1964.
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És inevitable que et vinguin al cap i ressonin a les ore·
lles les boniques i sentides paraules que Maria del Mar
Bonet canta en la prodigiosa cançó Mercè per recrear tot
l’enyor que sent de sa mare i de Palma.
Lluny d’aquells terrats
on els gorrions s’estimen i canten,
i les monges estenen
els pecats del món i la roba blanca.

Cap al final de la mateixa Mercè, hi surt també la imat·
ge surrealista i celestial d’un clergue que vola estès, com
la roba blanca, a la manera d’un giròvag o d’un dervix.
I un frare balla
arran de teulada
esperant prendre el vol
cap al cel tan blau
faldilles enlaire.

No deu ser per casualitat que la mateixa Bonet
musiqués un poema del també mallorquí Bartomeu
Roselló-Pòrcel que ja donava clarícies sobre algunes
aparicions de capellans en el portentós poema Sóller.
Veiem-ne, si no, el final:
El vicari compareix
amb un vas de llet glaçada.
La suor de les aixelles
li travessa la sotana.
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I com que el blanc lliga amb el negre —com tan bé il·
lustra Colita— i una cosa porta a l’altra, et salta a la vista
(o a l’oïda, si has tingut ocasió de sentir-los-hi recitar
algun cop a l’autora) un fragment d’un poema preciós
d’una altra mallorquina (i ja en van tres), de la poeta
Antonina Canyelles, inclòs a La duna i la cascada (Barce·
lona: Edicions 62, 2013). Aquell que explica concisament
que, quan es fa de nit, els sants baixen de les peanyes,
s’abeuren amb el vi de les canadelles, es reparteixen els
diners de les bacines, i
es despullen
i es posen a cardar i a cardar
la llana negra dels nostres pecats.

Si tornem a la roba estesa i a l’exposició, cap al final
de l’exposició, he pogut veure en dues fotos de 1977 tota
la concentració de la feina ben feta a la cara i els ulls,
en el deix del cos, d’una obrera, i encara unes feineres
fregant vigoroses i sense desmai el terra de la mesquita
de Còrdova l’any 1963.
En surto contenta, vaig cap a casa per la rambla de
Catalunya. És el primer dia de primavera mediterrània
després d’unes quantes setmanes de britànica prima·
vera. L’olor dels til·lers, que aquest any, és clar, s’ha en·
darrerit, empeltada de l’olor de terra humida —l’última
setmana ha plogut força—, l’embauma tota.
31 de maig-14 de juny del 2014
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De lectura obligatòria
(Wisława Szymborska. Siempre lecturas no
obligatorias. Trad. Manel Bellmunt Serrano.
Barcelona: Alfabia, 2014)

No hi ha llibre que posi de manifest més clarament que
la matèria de la literatura és la literatura que els cente·
nars de pàgines que Wisława Szymborska dedica a la
humil, tossuda i fosca feina de ressenyar tot tipus de
llibres i no perquè tracti de llibres sinó per la capacitat
de la literatura d’aguantar-se per si sola, com un filferro
tens. Szymborska transforma el comentari de cada lli·
bre —sigui bo o dolent, mediocre o brillant, instructiu
o ximple— en un raig de pura literatura esclatant d’in·
tel·ligència, sensibilitat, ironia i el sentit comú intrínsec
d’una premi Nobel tan cabdal.
Ben aviat, Szymborska va decidir comentar els llibres
que la major part de ressenyistes rebutgen (enciclopèdi·
es, diccionaris, llibres d’història de biologia, manuals...),
però que, en canvi, es venen perfectament, mentre que
els llibres que solen plaure a la crítica moltes vegades
no fan més que acumular pols, avorrits com ostres, als
prestatges de les llibreries. Tota una declaració de prin·
cipis. Això fa que parli d’un ampli ventall d’interessos
i d’informacions diverses que no pots més que agrair i
aprofitar per aprendre una mica de tot.
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El que avui m’ocupa, Siempre lecturas no obligatorias
(2014), és el tercer volum que l’editorial Alfabia publica
de ressenyes de l’autora. Tant el primer com aquest tercer
contenen ressenyes o comentaris que van des de final dels
seixanta fins a començament dels dos mil. Dedueixo, per
tant, que les tres seleccions no tenen res a veure amb cri·
teris cronològics sinó que van publicant comentaris que,
en un primer moment, no van passar el primer (ni, segu·
rament, el segon) sedàs de l’editorial; malgrat això, me·
ravella (també) la qualitat sense desmai d’aquesta última
selecció. És boníssima. S’haurà de concloure, doncs, que
Szymborska converteix en or (o en literatura, que ve a ser
el mateix) tot el que toca i que de tot sap treure’n partit i
assenyades reflexions. En efecte, treu punta d’allà on no
n’hi ha. Del totxo més espès i poc oportú, al llibre més
maldestre i sense cap interès. Prodigiós, per tant, el que
aconsegueix dels llibres bons, siguin o no de literatura.
Parla de tot. Tracta aspectes aparentment, però no·
més aparentment, tècnics que van des d’advocar per la
benedicció que són els índexs per als bons llibres, a com
és de pertinent que editorials o bibliografies no amaguin
el sexe de l’autoria sota una mínima però poc econòmica
inicial; menyspreu, en diu ella. O de la necessitat que les
editorials paguin.
Com a (autora) polonesa, la reconforta que el poble
suec sigui ara tan pacífic i simpàtic. Si ets d’un altre racó
del món, com és el meu cas, t’assabentes de la duresa
de la invasió sueca del 1655. Amb portentosa perícia,
amb tan sols una pinzellada, aconsegueix situar Ryszard
Kapuścińsky en l’Olimp del reportatge i, amb una altra,
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universalitzar el comportament i l’actitud aquelles pro·
fessionals que a, Polònia o on sigui, són on s’ha de ser,
encarnades gens provincianament en Joanna Szczęsna
i Anna Bikont (impossible deixar-les en l’anonimat per
mandra o el que sigui després de llegir Szymborska).
Les pàgines del llibre estan plenes de la trista història
de Polònia, especialment de la tosca tristesa per la Po·
lònia obscura i comunista. La mirada sobre el compor·
tament humà hi és sempre present, sempre carregada
de tendresa i de sentit comú; per exemple, quan parla
de l’amor per la brutícia de tanta i tanta gent polonesa,
tema recurrent en les ressenyes al llarg dels tres volums.
La ironia, una ironia que no vira mai cap al sarcas·
me ni a l’amargor, amara cada pàgina, cada paràgraf,
ja sigui quan fa una postil·la per fer notar que a pesar
de ser vella no és coetània de Diògenes, malgrat que
així ho pugui pensar la jove generació de poetes del seu
país (un altre pensament generalitzat i universal entre
el jovent); quan recorda que no perquè s’exigeixi als te·
nors cantar amb veu de baix hi haurà més baixos; quan
comenta les semblances físiques de diferents escriptors
amb membres de la seva família; quan posa subtítols a
algunes de les ressenyes o quan n’acaba així una.
Lo he tildado de «libro», pero debería haber dicho «mamotre·
to», porque a duras penas cabía en la báscula de la cocina: pesa
quilo y medio. A las personas serias que, de manera acertada,
opinen que valorar una obra por su peso es una soberana estu·
pidez, les pido, por favor, que no lean la frase anterior.
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Es permet el luxe de posar en contacte literatura i
cine; per exemple, quan atribueix la commoció que sent
davant un paratge no especialment brillant al fet que
sigui miraculosament i evocadorament cinematogràfic.
Fa el mateix amb els versos i el jazz, i, de passada, ret
homenatge a una cantant polonesa, a Wanda Warska.
Tot i que reclama l’opinió de les feministes davant de la
diferent mesura que es fa servir per jutjar la vestimenta
de dones i homes, no s’inclou estrictament dins el femi·
nisme. Ara bé, quan llegeixes l’apunt que fa sobre, per
exemple, la maternitat, o els papers de les dones durant
les croades i en d’altres èpoques, o les reaccions de les
amants de Casanova, t’adones que es tracta simplement
d’una elegant captatio. La presència femenina és ben
present al llibre, ja sigui a través d’autores, ja sigui a
través dels comentaris. I si volen saber en què consisteix
el sentit comú de l’autora que tant s’ha esmentat en
aquestes línies, només cal que llegeixin l’últim article.
De ben segur, Szymborska estaria en desacord amb
el títol d’aquest article. Justament en té un en què, ple·
na de sentit comú (¡apa!), repassa manuals escolars de
literatura i artefactes similars, i hi deixa ben clar que
qualsevol activitat que s’ha de fer per obligació és una
murga. A menys, s’hi podria afegir, que de tan plaent
esdevingui de manera peremptòria optativament obli·
gatòria. No se la perdin.
11-16 de juny del 2014
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Aforament i anomalia

L’abdicació del Rei i l’adveniment al tron de Felip VI ha
posat sobre la taula un munt de qüestions; n’hi ha dues
de ben interessants. La primera, la legitimitat de la mo·
narquia a l’Estat espanyol, inclosa (o forçada, com vostès
vulguin, però en tot cas no explícitament votada) en la
Constitució del 1978. La segona, la situació jurídica d’un
rei sortint.
Pel que fa a la primera qüestió, estem en un moment
on sembla que sotmetre qualsevol canvi a referèndum
sigui un pecat. A això se li han d’afegir posicions ben
curioses si no alarmants. Entrevistat sobre la qüestió Ra·
món Jáuregui del PSOE —partit que es proclama pro·
fundament republicà— diu que el marc constitucional
ha permès les polítiques d’esquerres i la democràcia, i
afegeix, i es queda tan ample, que, a més, no hi ha un
consens alternatiu. Que si a Espanya hi hagués, com
al 1931, una majoria rotunda a favor de la república, el
PSOE l’encapçalaria.
És a dir, que l’ideari, que la ideologia del partit depèn
no del que pensi o elabori el partit, de la ideologia, sinó
del carrer. Renuncia a canviar la societat, en definitiva,
a fer política. Em consola la convicció que és impensa·
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ble que una rotunda majoria social estigui a favor de la
pena de mort, no fos cas que es veiessin en l’obligació
d’encapçalar-la.
No són menys cridaners alguns dels arguments a fa·
vor del possible aforament de Joan Carles. D’una banda,
Alberto Ruiz-Gallardón considera que no és en absolut
un privilegi, ans al contrari, afirma que és una limitació
dels drets processals (recordem que un dels arguments de
Ruiz-Gallardón per promoure la llei Rajoy contra la salut
reproductiva de les dones i el dret al propi cos és afirmar
que les allibera, que, en definitiva, ell és molt més femi·
nista que les feministes). És a dir, veu l’aforament com
una mena de privilegi a l’inrevés, i —en una demostració
de gran agudesa—, per explicar que no és un privilegi l’ha
definit com una figura que garanteix una «realitat pro·
cessal»; sí, és clar, suposo que també la gent no aforada
tenim una «realitat processal». Per l’altra, Jesús Posada
considera que la causa que l’aforament de Joan Carles
sigui una qüestió urgent és que és «una anomalia total»
que no tingui cap protecció en un país que té unes deu
mil persones aforades; és a dir, per no ser menys. No sé
si ha dedicat algun moment a pensar que vol l’aforament
del Rei justament quan plega i, en canvi, la resta de gent
aforada quan deixa el càrrec passa a no ser aforada.
Més avall es veurà si, a Europa (sense anar més
lluny), l’anomalia és l’aforament massiu o, fins i tot, te·
nir aforament, però primer vull aturar-me un moment
en la paraula «protecció» utilitzada tant per Posada com,
entre d’altres, la política Sáenz de Santamaría, i, el que
és més greu, per, com a mínim, set diaris que utilitzaven

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

103

el terme (o un de derivat) per referir-se a la situació de
no aforament del rei: «El Rey afrontará una desprotec·
ción jurídica durante unos meses»; fins i tot, s’usava a
la portada d’El País del 6 de juny: «El Rey se quedará sin
protección jurídica durante unos meses». Les paraules,
sempre les valuoses i preuades, transparents, paraules.
La mateixa desprotecció que tenim la major part de la
població espanyola un cop descomptada la xifra dels
deu mil aforaments actuals. ¿No fa passar cap ànsia a
les autoritats que la major part de la població es trobi en
la mateixa lamentable situació que en aquests moments
Joan Carles, que estem en la pura intempèrie?
Una notícia d’un àmbit ben diferent —del món de
la literatura i l’edició— pot il·lustrar la mar de bé que
la desprotecció jurídica és, per exemple, quan no hi ha
normes per legislar un nou tipus de delicte.
Acabem amb l’anomalia. Hi ha països en què quan la
o el monarca abdica perd tot tipus de privilegi judicial.
A Bèlgica, si s’abdica, es perd la immunitat (veurem què
passa a partir d’ara amb les demandes per presumpte
paternitat contra el rei abdicat); a Holanda, es perden
tots els privilegis. Fins i tot la reina Isabel II, si decidís
abdicar, perdria la immunitat i altres privilegis derivats
de la condició de monarca en el moment que passés a
ser una ciutadana. Per acabar, a Portugal i a Itàlia només
hi ha aforada la presidència de la República. A Alemanya
i el Regne Unit simplement no hi ha persones aforades.
¿On rau, doncs, realment, l’anomalia?
Juliol del 2014
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Culs

A la portada del Culturas, 627 (La Vanguardia, 25.06.2014)
s’anuncia un dels articles:
«Reciclatge. Evolució del darrere. L’anatomia poste·
rior masculina ha passat de ser peça tabú a convertir-se
en icona estètica i de la moda» i remet a un article del
interior de la revista.
L’escriu Carles Gámez i es titula «El cul desvetllat».
Estrany títol —tot i que no impossible—, si es té en
compte que «desvetllat» té com a significat principal
«Que no té son, especialment a l’hora de dormir» i, so·
bretot, que figuradament vol dir «Eixerit, despert». Con·
sulto la versió castellana de l’article i, en efecte, es tracta
d’una mala traducció automàtica: «El culo desvelado».
A les dues versions del títol, s’ha optat, doncs, per
dir breument les coses pel seu nom sense eufemismes
i sense contravenir el principi d’economia lingüística.
De tota manera, l’avanttítol, esquivava un altre cop la
indigna i lletja paraula: «Anatomia posterior masculina.
De peça tabú a objecte de desig».
Em quedo meravellada i ben edificada al constatar
el respecte, cura i delicadesa amb què es pot arribar a
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tractar una part tan innoble de l’anatomia humana quan
pertany a l’homenam, és a dir, al sexe masculí, atès que,
quan de culs de dones es tracta, se’n sol parlar sense
embuts, pel seu nom i sense donar-hi gaire més voltes;
de vegades, s’acompanya d’una grassa riallada.
Només un cop he vist la mateixa reverència i extrema
unció a l’hora de parlar de culs de dones. En un article,
Enric Juliana es referia indubtablement a dos culs i ho
feia amb la cursilada següent: «dos damas —la princesa
Letizia y madame Bruni— subiendo una escalinata con
grácil y entallada elegancia posterior» (Enric Juliana. «El
eje mediterráneo se impone»). No li tindrem en compte
atès que no es pot exigir a un comentarista polític conei·
xements en altres camps; el que no es comprèn és per
què es fica en bucs.
La bona notícia és la igualtat en el tractament. L’ana·
tomia femenina tractada amb pinces i mirament, amb un
elogi francament llepaculs. Les males notícies són, d’una
banda, que has de ser princesa o un personatge molt
important perquè et tractin (amb sort) amb el mateix
respecte que a un home, atès que habitualment no és
així; de l’altra, que es tracta d’una crònica en la qual es
donava compte de la reunió entre els respectius marits.
Una gran quantitat de mitjans —entre ells els diaris,
Avui, Público o El País— no van poder (o no van voler)
evitar il·lustrar la portada dels respectius diaris amb la
foto de totes dues dones d’esquena; és a dir, van en·
senyar-ne el cul. M’imagino perfectament la mirada i
les rialles del respectiu homenam a cada redacció en el
moment de decidir que la imatge més adequada i que
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més fidelment resumia la reunió de dos polítics era, no
la seva foto, sinó la foto de dues dones i, per si això fos
poc, d’esquena.
Per si algú es pregunta si ve a tomb parlar d’una no·
tícia del 2009, afegiré que l’altra cara de la moneda la
tenim en la negativa de les jugadores de handbol platja
a jugar amb l’uniforme obligatori. Resulta que mentre
la normativa internacional no obliga els jugadors a anar,
per exemple, amb eslip, les jugadores estan obligades a
fer-ho en biquini i els prohibeix els pantalons curts i les
samarretes. Un cas clar de desigualtat. El CSD (Consell
Superior dels Esports), quan va saber que la major part
de jugadores hi estaven en contra, va reaccionar amb
celeritat contra la normativa derogant-la. Curiosament,
el president de la Federació es pensava que tothom hi
estava d’acord.
Isabel Moreno, jugadora de l’Adesal Córdoba, va
manifestar: «El biquini inferior no sirve para nada. Solo
para enseñar». Helena Martín, jugadora del Getasur, va
fer saber que «Hay gente que se siente incómoda con
el top y el biquini. Es machista» i va afegir que li sem·
blaven molt bé els ràpids reflexos del CSD a l’hora de
solucionar el problema. (Antonio Nieto. «Jugadoras con
derecho a elegir uniforme»).
Uns dies abans, quan es va destapar el cas, dues ju·
gadores opinaven sobre la qüestió. Una d’elles, Loreto
(sic), posava el dit a la nafra en afirmar: «A mí como
mujer me da la impresión de que se nos trata como ga·
nado» i preguntava al president de la federació: «¿Por
qué tengo que jugar en braguitas? ¿Por qué me obligan
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a vestirme de una determinada forma si lo que quiero
es jugar al balonmano?». I hi afegia: «te tienes que dar
cuenta de que la mayoría de mujeres creemos que es
una normativa misógina y machista y creo que deberías
reunirte con nosotras y escucharnos»; acabava fent notar
que justament són les jugadores les que no tenen ni veu
ni vot pel que fa a l’uniforme que han de dur per jugar.
(Laura G. Sáez. «Jugadora de balonmano playa: ‘Se nos
trata como ganado’»).
Ana Muñoz, la directora general del CSD, va anun·
ciar que a partir d’ara les jugadores seran «lliures» de
vestir com vulguin. Aquesta és la paraula clau, implícita
també en les declaracions de les jugadores. Té la virtut
de posar damunt la taula dues qüestions crucials perfec·
tament interrelacionades: el dret al propi cos, és a dir, a
disposar-ne lliurement, i la (des)consideració patriarcal
que els cossos de les dones han d’estar permanentment
a disposició dels homes.
O el que és el mateix: el cul dels homes, ni anome·
nar-lo, però sí, en canvi, fer que les dones l’ensenyin.
13-18 de juliol del 2014
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Ànim, que ja li teniu
el peu al coll
[Amb el mateix títol es va publicar una versió més
curta d’aquest article al HuffingtonPost el 22 d’agost
del 2014]

Un petit dossier encapçala els suplements culturals d’un
diari generalista barceloní. A continuació, hi ha la sec·
ció dedicada a la literatura, que n’ocupa més o menys
la meitat. La pàgina doble del mig sol mostrar algu·
nes imatges i després venen les pàgines sobre diferents
manifestacions culturals: exposicions, arquitectura, cine,
teatre, televisió, etc.
En l’apartat de literatura de l’últim suplement de juli·
ol (La Vanguardia, Culturas, 632) —potser una mica més
prim de l’habitual—, d’una banda, hi ha col·laboracions
de vuit crítics i una crítica (minso percentatge femení,
doncs); de l’altra, els articles parlen de set autors i/o al·
gunes respectives obres. Un parla d’un llibre traduït per
una triadora (és a dir, no pas d’una creadora, la feina
més prestigiosa de la literatura) i un altre d’una corres·
pondència entre una escriptora i un escriptor (exagerat
percentatge masculí).
Aquest últim aplega les brillants i interessantíssimes
cartes que van enviar-se Mercè Rodoreda i Joan Sales
entre 1960 i 1983, recollides en un llibre publicat el 2008
(l’article no és, doncs, una primícia). Un dels destacats
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hi diu: «No sé si La plaça del Diamant és la millor no·
vel·la catalana, però Incerta glòria és la millor sobre la
guerra». Si es té en compte que la portentosa La plaça
del Diamant és sobre la guerra, faci comptes l’amable
lectora o lector sobre el que postula en realitat el crític.
Coherentment amb aquesta valoració i amb l’afirmació
que l’atrau i el sorprèn més l’editor que l’escriptora, el
crític fa —si no m’erro— quinze cites textuals de l’edi·
tor (algunes datades, d’altres, no) per una de Rodoreda.
Em deixa bocabadada que el crític pugui passar per alt
les extraordinàries pàgines que Rodoreda dedica a la
seva literatura arran d’unes galerades que li han enviat
i amb les quals no està d’acord, atès que és una de les
afirmacions més rotundes i euforitzants sobre el que
és escriure (i sobre l’amor propi), o d’altres cartes on
també parla de literatura. Ja se sap, però, que tot depèn
del punt de vista. També em meravella que Rodoreda li
sembli mesurada.
Com a testimoni de la predilecció del crític cap a Sa·
les, veiem que, mentre anteposa dues vegades la paraula
«senyora» al cognom de l’escriptora, quan parla de Sales
no ho fa mai; una manera d’operar desigual que mostra
simpatia i afinitat cap a ell i que marca distàncies, en
canvi, amb ella. En aquest detall es pot veure com forma
i contingut es relliguen. Aquest tractament desigual està
estudiat; per exemple, pel que fa a polítiques i polítics,
malfiem-nos d’algú que ben inequitativament diu, per
exemple, «Hollande i la senyora Merkel».
Ara, el més espatarrant és el petit dossier, titulat
«L’art de no actuar». Es compon de dues notes curtes
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d’una psiquiatra i d’un professor d’estètica, respectiva·
ment, i un article central també masculí. S’hi parla del
que significa no actuar. La bibliografia citada en les tres
peces és abassegadorament masculina. L’article cita un
enfilall de creadors que han emmudit, entre els quals
una única autora, la quietista Madame Guyon, que, per
cert, va ser empresonada. Ens fa caure de cul amb un
considerable reguitzell de teòrics i una única filòsofa,
Hannah Arendt. (Aquí cal recordar que és ben sabut que
si un home puja a l’Everest demostra que tots els homes
en són capaços, però que si l’escala una dona això vol
dir que és l’excepció que en confirma la regla; és a dir,
demostra que les altres no poden.)
Ara, la pièce de résistance és el contingut de l’article.
Ve a dir que els autors que callen són sublims, que van
un pas més enllà en l’art, en l’escriptura.
La història de la literatura és farcida de creadores,
d’autores, que han optat per una única obra o bé que
han emmudit en algun moment i això, segons el cànon,
les situa fora de la literatura, les estigmatitza com a au·
tores i és una prova de simple i clara impotència, una
mancança; potser per això l’article no en parla, tan sols
en cita una de passada. Quan aquesta opció, en canvi,
la fan els homes és una prova de pura intel·ligència i
sensibilitat, és el súmmum del súmmum.
Tremolo quan veig que en el suplement següent el
dossier va de sirenes (La Vanguardia, Culturas, 633); per
cert, tot el dossier és masculí.
Passo a esborronar-me quan el començo a fullejar
i veig que en l’article central diu: «Per a més frustra·
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ció és un ésser incapaç de satisfer-nos en allò que, pre·
cisament, ens va atreure cap a ella, el sexe». Deixo de
banda la curiosa concordança entre «ésser» i «ella», i
em pregunto a qui deu referir-se amb aquest «ens».
¿Quantes Penelopes, quantes dones se senten atretes
sexualment per les sirenes? Una mica més enllà llegeixo:
«Aquesta atracció [...] oferia [...] que el públic adult po·
gués alegrar-se la vista amb unes dones nues, seminues
en aquest cas». ¿Per què no parla més econòmicament
d’«homes» en comptes de «públic adult»?; és a dir, ¿per
què fa passar la part pel tot? També hi ha una compa·
ració, agafada (més que pels pèls) pels pits i al meu en·
tendre incomprensible, entre sirenes i Femens. Per cert,
tot i que es parla d’un conte d’Andersen (La sireneta), ni
una referència a l’extrema crueltat contra la sirena. Un
altre cop el punt de vista.
Estan en el bon camí, per poc que perseverin, aviat
podran fer un suplement cultural net de creadores, sen·
se cap autora que n’embruti cap article. Ni una línia, ni
una coma.
6-10 d’agost del 2014
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Anàlisi de text i arbres
genealògics

Sovint als mitjans de comunicació es troben mostres
d’un punt de vista que consisteix a agafar la part pel
tot; em refereixo concretament a invisibilitzar les dones
o a presentar-les com a mers apèndixs dels homes. És
allò que se’n diu (i perdó pel paraulot) androcentrisme.

(També se’n troben fora dels mitjans de comunicació.
Per exemple, en la presentació d’un disc que musicava
alguns dels poemes del llibre Or verd de Valentí Gómez
Oliver (6 de maig de 2014), un dels presentadors, sense
que vingués a tomb, va voler deixar dit que era un home
d’ordre. Atribuïa l’ordre al fet que el seu avi havia estat
un militar republicà. Va ser realment sorprenent que di·
gués que en realitat no havia ni conegut l’avi, perquè es
va morir abans que ell nasqués, que, de fet, havia estat
l’àvia qui li havia inculcat l’ordre. És a dir, l’àvia li inculca
l’ordre (tot i que es veu que si ella era d’ordre era com·
pletament irrellevant o, pitjor, que sola no hauria arribat
a ser-ne mai), però atribueix i agraeix la qualitat a l’avi.)
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Si anem als mitjans. Una manifestació un xic diferent
del mateix fenomen la vaig trobar pocs dies després al
diari 20 minutos (12.05.2014). Hi havia una llista de deu
escriptors de ciència-ficció que anava d’Isaac Asimov a
Stanisław Lem, però cap escriptora, ni una. ¡Ni tan sols
Le Guin, Atwood o Russ!
Mesos després, en un suplement cultural, un pres·
tigiós crític literari, Robert Saladrigas, en l’article «La
intel·ligència juvenil de Kundera» (Culturas, 636 de La
Vanguardia del 27 d’agost de 2014), deia que Kundera
va substituir el txec (la seva llengua materna) pel fran·
cès quan es va asilar a París. Aprofita per citar-ne pre·
cedents masculins il·lustres: Becket, que es va passar
també al francès; Nabokov, a l’anglès. Ni una paraula,
però, d’Agota Kristof: de l’hongarès al francès. Autora
que justament va escriure un preciós llibre d’expressiu
títol: L’analfabeta, que gira al voltant de baratar la llengua
materna per una altra.
Si anem a la premsa política, hi ha un comentarista,
Enric Juliana, a qui es pot considerar el campió de l’an·
drocentrisme. També forneix exemples d’ús sexista de la
llengua. Per exemple, denominar familiarment una polí·
tica pel nom: «Soraya a Roma», redacció que contravé el
manual d’estil del diari on va sortir l’article, atès que el
manual es decanta per citar pel cognom o pel nom i el
cognom; és a dir, amb el respecte i la formalitat pròpies
del llenguatge periodístic.
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De tota manera, tot i que connectat amb l’androcentris·
me, aquest biaix són figues d’un altre paner.
Arran del referèndum d’Escòcia i del dret d’autode·
terminació, Juliana va escriure una pila de cròniques dels
esdeveniments. En un article de circumstàncies titulat
significativament, cognom inclòs, «Enric Miralles pre·
sideix Escòcia», la tesi que vol establir és que el català
Enric Miralles —membre de l’equip d’arquitectes que
va guanyar el concurs per erigir el parlament escocès—
havia captat perfectament l’esperit de la Devolution, «El
Parlament d’Escòcia és obra d’un català. [...] Firmat per
Enric Miralles, un dels arquitectes més brillants de la
Barcelona dels anys noranta».
El presenta com a únic creador; edifici, doncs, amb
pare i sense mare. Cosa estranya si es té en compte que
el projecte era d’autoria compartida, obra d’un equip, i
que, a més, Miralles va morir poc després que es lliurés
el projecte. En un moment donat, l’articulista diu: «El
complex va poder ser acabat, conforme a la idea original
del seu autor, gràcies a la tenacitat de la vídua de Mira·
lles, l’arquitecta Benedetta Tagliabue, una milanesa que
mai no perd el somriure». És difícil trobar una concen·
tració més gran i espessa d’androcentrisme per paraula,
especialment en el sintagma «la idea original del seu au·
tor». En primer lloc, ja s’ha dit que es tracta d’un projec·
te conjunt —de l’estudi EMBT (inicials d’Enric Miralles
i Benedetta Tagliabue)—; en segon lloc, l’arquitecta és
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presentada en primera instància per la relació familiar i
no per l’ofici; en tercer lloc, no m’imagino ningú, ni tan
sols una milanesa per tossuda que sigui, somrient sense
parar i sense cap criteri. En bé de la seva salut mental
espero que no sempre somrigui; la vida dona motius per
fer-ho però també per abstenir-se’n.
Al marge, és sabuda l’habilitat d’Enric Miralles per
relacionar-se i col·laborar amb boníssimes professionals
(qüestió no menor: si no que li preguntin al doctor Cu·
rie). Abans de ser-ho de Benedetta Tagliabue, va ser el
marit de Carme Pinós, amb qui també va compartir un
reguitzell d’excel·lents projectes. Totes dues arquitectes
han continuat guanyant premis, concursos i projectant
i edificant després de la mort de l’arquitecte.
Al cap d’uns quants dies hi torna de nou. Reincideix
a presentar l’edifici com «el Parlament d’Enric Miralles».
L’article s’inicia així: «Al vestíbul del Parlament d’Escòcia
s’hi exhibeixen els materials que van inspirar l’arquitec·
te català Enric Miralles, autor d’una obra veritablement
singular. Miralles va agafar com a referència les barques
ajagudes a les riberes d’Escòcia, va dibuixar una planta
en la qual els edificis semblen les fulles d’una tija, i va
contemplar durant hores una vella foto del parlament
de les illes de Saint Kilda». Se suposa que mentrestant
Tagliabue somreia tossudament de cara a l’horitzó i sen·
se parar amb posat d’enze.
(Arribada aquí ve al cas recordar que membres il·lus·
tres i excel·lents de la professió han emprès una campa·
nya perquè sigui atorgat retrospectivament a l’arquitecta
Denise Scott Brown el premi Pritzker que el 1991 va re·
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bre en solitari el seu marit i col·laborador Robert Venturi
(així s’escriu la Història). Suposo que el cronista hauria
aplaudit aquell veredicte.)
En la mateixa línia, en un altre article del mateix po·
litòleg escrit amb la intenció d’explicar l’Onze de se·
tembre a un hipotètic públic lector no català (ell no ho
deia ben bé així), sobtava que els referents familiars que
citava, fossin exclusivament masculins: el pare, i els dos
avis; n’explica les vivències de guerra i postguerra. Ni
una paraula sobre el pensament o el sentiment de cap
dona de la família, com si fos nascut de la conjunció de
tres caps masculins. Hauria estat interessant saber-ne
la versió femenina.
El meu avi Lluís, amb sentit de l’humor, sempre es
declarava víctima del feixisme i de l’antifeixisme. Amb
tota la raó: durant la guerra el va empresonar un bàndol
i a la postguerra, l’altre; una aproximació parcial però
interessant al que va passar. Però potser encara era més
aclaridor el que explicava la inimitable, genial i mai prou
ponderada tia Teresina. Un cop acabada la guerra, part
de la família li deia que com és que no posava una foto
de Franco al menjador. Ella els responia que ja ho faria
quan hagués passat un any. Al cap d’un any, la família
ja havia pogut constatar com les gastava el dictador i
«veus», afegia, «ja no el vaig haver de posar».
Octubre-novembre del 2014
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Diferències entre dones
i homes

En aquest racó de món hi ha un tòpic que diu que actu·
alment dones i homes som iguals, que ja s’ha aconseguit
la igualtat formal. Pretensió que conviu amb idees que
no van en aquest sentit i fets que ho desmenteixen (sen·
se anar més lluny, si reduïm més encara aquest racó de
món, constatem que la Constitució de l’estat empara la
llei sàlica i hi consagra així la desigualtat formal).
El tòpic de vegades s’allargassa i es diu no tan sols
que la igualtat formal és un fet sinó que dones i homes
ens comportem igual, que ja no hi ha diferències.
Si s’observa la realitat es poden observar fenòmens
molt diversos que mostren diferències en els comporta·
ments a causa del sexe. Sempre en el benentès i tenint
molt bé en compte que una dona pot comportar-se com
ho fan la generalitat dels homes o que un home pot
actuar com gran part de les dones.
1. La manera d’anar amb bicicleta quan es va amb les criatures
Les dones solen anar darrere de tot perquè això els per·
met observar el comportament de nenes i nens, possi·
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bles despenjaments, caigudes, desviacions i dificultats.
Els homes solen encapçalar l’estol: «¡seguiu-me!» sem·
blen dir. I que segueixi qui pugui.
2. La manera d’escombrar els carrers
Quan jo era petita, a l’Eixample les porteres solien es·
combrar la part alíquota de vorera. Ara, ho fa, amb més
o menys dedicació i freqüència, la gent que té locals co·
mercials als baixos. En la contesa, és un comportament
bàsicament masculí, llençar les fulles (habitualment de
plàtans i lledoners) i la porqueria recollida als escocells
més pròxims (no van ni tres o quatre més enllà) com si
els arbres en tinguessin cap culpa; en general la següent
ventada torna a posar en circulació les fulles prèviament
escombrades per la vorera. En la meva experiència, són
sobretot les dones les que les llencen en un cubell propi;
tot i que cada vegada menys dones ho fan.
3. Espines del peix
No conec cap dona que no sàpiga triar-se el peix i apar·
tar-ne les espines (moltes, de fet, l’han hagut de triar a
les criatures). O, si no és el cas, és a dir, si per un atzar
no en sap, que gosi confessar aquesta peculiar inha·
bilitat, o fins i tot que es vanti que no ho sap fer. Això
comporta en general que no es posen en la tessitura que
algú els l’hagi de triar.
Conec alguns homes que no se’l saben triar (cosa
que comporta l’efecte colateral de no poder demanar
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segons quins plats quan van als restaurants i també pot
restringir els tipus i plats de peix que es menja a casa
seva). En conec fins i tot que estan no tan sols cofois de
ser tan inútils, sinó que estan la mar de satisfets quan
alguna dona pròxima els ha de triar les espines del peix
a l’hora de dinar o de sopar. No ho perceben com una
mancança, com un defecte (suposo que se senten al
centre del centre i amb una dona al seu servei, és a dir,
a disposició).
4. Volta ciclista
No en tinc molta experiència, però no he vist mai que,
després de l’arribada a la meta, les ciclistes (les moto·
ristes, les conductores...) que han guanyat i han pujat al
pòdium, un cop els han donat els respectius guardons,
sacsegin amb fúria ampolles de cava o de xampany i
ruixin amb satisfacció manifesta els pobres i joves nois
que els donen els rams de flors, medalles o copes. Ni tan
sols m’imagino cap jovincell fent d’home objecte per a
l’ocasió; tampoc somrient amb rictus penós quan són
desagradablement remullats.
¿Algú s’imagina l’espectacle d’una ciclista ruixant un
home amb alcohol? ¿I ell aguantant-ho?
5. Estàtua.
Hi ha una estàtua tipus on es veu un prohom escarxofat
a una butaca o còmodament assegut; algunes vegades
tirat cap endavant, moderadament camaobert, molts
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cops amb un llibre a la mà. Reposa després d’haver ser·
vit una pàtria, una constitució, una causa. ¿S’imaginen
alguna prodona en aquesta posició? ¿Han vist ni que
sigui un cop l’estàtua d’una satisfeta dona asseguda
després d’haver complert la tasca que sigui?
6. Anuncis
Al setembre del 2014 a la ràdio anunciaven una mena
de reconstituent (Meritene Nestlé) com a mínim amb
dues versions.
En l’anunci que té protagonista femení una àvia cui·
da una neta que té a coll i un net que, per cert, té penjat
d’una cama. Quan la filla li diu que com pot amb tot, la
dona obvia l’edat i li diu que de la mateixa manera que
va poder amb ella i gràcies al reconstituent que la filla
li ha recomanat.
El que té protagonista masculí, presenta un avi que
juga una partida d’un joc de pilota no identificat amb un
net al qual guanya per panadera. Una filla seva i mare
del noi és qui li ha recomanat el reconstituent.
22 de setembre del 2014
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L’oxímoron astut
[Una versió força més curta d’aquest article titulada
«D’astúcia, ridículs, compareixences i paternitat» es
va publicar al HuffingtonPost el 16 d’octubre del 2014]

Declarar que es procedirà amb astúcia és un oxímoron.
S’actua amb astúcia. Pregonar-la té l’efecte d’invali·
dar-la. Amb el ridícul passa el mateix: més val esmerçar
tots els esforços a defugir-lo que a anar manifestant que
no el faràs; que una cosa és voler no fer-lo i l’altra, sa·
ber-ho evitar. Sobta que el gabinet de premsa, o similars,
d’un president fregui el ridícul i no sàpiga que la sim·
ple enunciació de l’astúcia tingui la virtut d’engegar-la
a rodar. És difícil d’imaginar Ulisses advertint Polifem
que com que ell, Ulisses, és més dèbil que l’altre, que
Polifem, actuarà amb astúcia, o vantant-se’n davant la
ciutat de Troia abans de posar-hi el cavall.
Potser l’astúcia és un patrimoni de Convergència, tot
i que en la compareixença al Parlament del passat 26 de
setembre del pare polític del president Mas, és a dir, del
senyor Pujol, no és fàcil escatir quin paper hi va jugar.
En la primera intervenció, l’expresident va explicar
una llarga, guarnida i, en cert sentit, entretinguda his·
torieta, una venti. Suposo que per a una psicoanalista
—però jo no en soc— deu ser fàcilment analitzable. Va
consistir en un cant esbiaixat al seu pare en el transcurs
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del qual va informar que, en temps de dictadura i autar·
quia, el seu admirat progenitor, amb qui l’unia una envi·
tricollada relació, havia fet una fortuna amb el contraban
de divises. Es va permetre el luxe de recomanar-ne bi·
bliografia (en un altre moment de la compareixença, fins
i tot en va citar de pròpia) i això potser dona pistes sobre
el to de la intervenció posterior i la no resposta airada a
les, en general, respectuoses i pertinents preguntes que
li van adreçar les i els portaveus dels partits.
En efecte, no en va respondre cap ni una: ni sobre
l’assumpte que ell mateix considerava que podien gosar
preguntar-li (l’evadida presumpta herència o deixa) ni
sobre el que segons deia la carta que l’instava a com·
parèixer era pertinent inquirir (els vint-i-tres anys de
mandat). Ho va vestir d’una indignada rebequeria im·
pròpia d’un parlament. En una actualització del prepo·
tent «ara no toca» amb què en el passat va evitar donar
resposta a un gavadal de pertinents qüestions simple·
ment perquè l’incomodaven, va esbroncar amb ràbia i
menyspreu la concurrència, a mig aire d’un mestretites,
el barrufet remugaire, un petit déu-reietó tronant i un
avi dèspota.
Paradoxalment la va acusar d’intoxicació, de no ser
gent seriosa, de poca honestedat, de frivolitat, d’em·
bolicar la troca, d’infantilisme i, ja en el paroxisme, de
mancament no tan sols intel·lectual sinó moral. I sobre·
tot, sobretot, la va acusar de mentir. Una pista d’aquesta
contradictòria andanada pot ser el títol d’una revista que
estava a punt d’engegar una de les seves fundacions:
IVA. Idees, Valors, Actituds. Amarg sarcasme.

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

123

També la va acusar de barrejar qüestions i perdre’s
en detalls nimis, quan, de fet, prèviament l’expresident
havia posat al mateix sac qüestions polítiques com la
LOAPA o el 23-F i les dificultats d’una empresa (pri·
vada) com Enciclopèdia Catalana; sorprenentment fins
i tot en va citar un dels diccionaris, el de sànscrit. Va
amenaçar amb metàfores de branques rompudes i nius
malmesos sense excepció (metaforitzessin el que meta·
foritzessin). Si era una astuta maniobra per dissimular
l’objectiu de no contestar, el tremolor irat de les mans
va demostrar que en perdia el control. No va tenir prou
astúcia per adonar-se que ni el país ni la gent està ja per
aguantar renys, escridassades i «ara no toca»; ni per em·
passar-se una historieta (o deixar-s’hi enlluernar) amb
què va intentar encantar la concurrència en la primera
intervenció. (Sigui dit de passada, des del 25 de juliol
s’entén molt més el perenne somriure de Monnalisa que
Fèlix Millet passeja pels jutjats.)
Un detall interessant de la compareixença va ser que
Pujol va informar que ja era força ric abans de dedicar-se
a la política, encara que això no exclou que una perso·
na pugui tenir la temptació de dedicar-s’hi per fer-se’n
encara més, com sabem gràcies a la franquesa, que no
a l’honradesa, d’Eduardo Zaplana, sogre, per cert, d’un
soci d’un fill de Pujol. Lligat a això, hi va haver un altre
aspecte ben notable. Va presentar la seva dedicació a la
política com un sacrifici enorme, com un servei, com una
renúncia (no ho sembla atès que les alternatives que se
li van acudir —relativament jove però ja ric— eren de·
dicar-se als negocis, donar voltes al món, col·leccionar
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obres d’art, finançar iniciatives científiques i poca cosa
més). No sembla que dedicar-te al que més tens ganes
de fer, al que et demana el cos, sigui una renúncia, so·
bretot si és el que més plenament et satisfà. És difícil
mantenir que lliurar-se al que literalment va definir com
la seva «raó de ser» pugui considerar-se un sacrifici (em
fa l’efecte que moltes grans trajectòries es deuen a un
pur, útil i sa egoisme). S’hi ha d’afegir, a més, la recom·
pensa d’haver complert un deure moral i totes les que
se’n deriven si la persona és cristiana.
Això porta a un altre detall que tampoc no és gens
trivial. Molt a la masculina manera, la dedicació no li ha
ocasionat cap renúncia: va poder compaginar-la amb la
vida privada i personal, així com procrear una nombrosa
prole, i sempre va tenir resolts els problemes d’inten·
dència. És un lloc comú l’anècdota que explica que quan
Pujol es va declarar a la seva futura dona va dir-li que
ella seria sempre la segona, que la primera era Catalunya
(plantejament i frase dignes també de psicoanàlisi i una
mica angunioses). Ningú el va criticar per dedicar-se en
exclusiva i amb cos i ànima a la causa que volia. Al con·
trari, hi ha qui ho veu molt meritori. ¿S’imaginen la ma·
teixa trajectòria protagonitzada per una política? ¿Quina
vida privada hauria pogut tenir una dona en aquest cas?,
¿quina s’hauria pogut permetre una incontinència tan
gran a l’hora de reproduir-se? ¿Com seria jutjada una
dona que donés a llum set cops i no se’n preocupés més?,
¿que ni tan sols sabés a què es dedica la descendència?
La dedicació política i la vida privada de Pujol es po·
den comparar, en cert grau i per paradoxal que pugui
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semblar, amb les d’un personatge, Arcadi Oliveres (als
antípodes de l’expresident), arran del documental que
se n’ha fet, Mai no és tan fosc (Èrika Sánchez, 2012).
El film presenta un home cansat, incansable, que
sempre va endavant: amb cotxe, caminant, amb avió...
D’una banda, la meva hipòtesi és que Oliveres no deu
pas pensar que la vida que ha escollit és una renúncia,
al contrari, és un cant al que creu que ha de fer, que
potser, si no, la vida no tindria sentit. Fins i tot es pot
gosar afirmar que li suavitza la vida privada, i amb això
vaig a l’altra banda. En el documental, hi surt el fill mort
de càncer abans que s’acabés la filmació. Hi ha un detall
rellevant: durant una manifestació pregunten a Oliveres
pel noi i ell contesta que és a l’hospital amb la mare i
altres familiars; cap al final de la pel·lícula hi ha un mo·
ment molt més revelador quan, en una reunió familiar,
diu que durant la malaltia del fill l’activitat política li
servia de vàlvula d’escapament.
No parlo de la pena, de la tristor, de l’extrem so·
friment, de com deu ser viure la pitjor cosa que et pot
passar a la vida: la mort d’un fill, d’una filla. No comparo
tampoc la paternitat dels dos polítics. Parlo de les dife·
rents vides privades de dones i d’homes, i de la relació
amb la vida pública.
Novembre del 2014
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El futbolès
[Aquest escrit té alguna concomitància amb un
article força més llarg, «Johan Cruyff: genial inventor
del futbolès» publicat al HuffingtonPost el 9 d’abril
del 2016]

La major part d’universitats europees han estat incapa·
ces de dilucidar si el futbolès és a hores d’ara encara un
dialecte o ha assolit ja l’estatus de llengua. Ve a tomb
citar que les universitats de Tübingen i Heidelberg es
decanten per considerar-lo una llengua franca.
Sigui com sigui, no es pot negar que aquesta variant
parlada a bastament per l’estatus futbolístic causa es·
tralls. Es considera que el màxim exponent o represen·
tant, així com el més preclar impulsor, n’és Johan Cruyff.
En això sí que hi ha un acord unànime.
Una de les característiques bàsiques de l’invent és la
dislocació o trastocament general de les més elementals
normes de concordança de gènere. Així no és estrany
que es refereixin a un viril futbolista com «la jugador» o
a la pilota com «el peloto», o «el pelota», aquesta últi·
ma expressió ben correcta, però que no s’ajusta gens ni
mica al que volen dir. De vegades Cruyff treia una vena
poètica: «una mosca no hace verano».
Es tracta d’una parla rica en falques, per exemple, en
«un momento dado», popularitzada pel mateix Cruyff.
De vegades, les falques es vien de tautologies, la més usa·
da, suada i popular de les quals és la inefable «futbol és
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futbol»; n’hi ha d’altres també molt sovintejades com, per
exemple, «siempre he soñado pertenecer a este club». Té
variants: «desde pequeño soñaba con jugar en este club».
O versions més curtes: «es un sueño hecho realidad».
Una de les altres característiques notables és que té
una capacitat d’esponja per absorbir i fer seves totes les
innovacions per curioses o agramaticals que siguin.
Per poc que s’escolti la ràdio o es vegi la tele és fà·
cil adonar-se que, en general, hi ha una poda general i
indiscriminada dels articles determinats. És habitual que
els mitjans es refereixin a Moncloa o a Zarzuela així, sen·
se anteposar-hi l’article, o sentir frases com «hauran de
declarar davant fiscalia anticorrupció» o «Aguirre ha lle·
gado a las diez a plaza Castilla». A bodes em convides,
ha pensat el futbolès i aquesta temporada s’ha proposat
portar el tret fins al paroxisme i, així, no pares de sentir
frases com «entra en pista» (per informar que un jugador
entra al camp), «puja per banda dreta» o —en una frase
inusualment llarga— «és una norma que ocasiona tants
problemes que FIFA l’haurà de canviar». També poten·
cia el principi d’antieconomia; així, sempre prefereixen
dir «Assaja el xut des de la llarga distància», que no pas,
«Xuta de lluny».
En aquest moment, però, s’enfronta a una potent
amenaça, a un autèntic perill. Portat a l’extrem per Ney·
mar, aquest pintoresc llenguatge pot morir perquè hagi
esdevingut arrossegadament i del tot incomprensible i,
per tant, hagi perdut l’única raó de ser i existir.
Novembre del 2014
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Quan tota brida cau.
El senyal de la pèrdua
de Maria-Mercè Marçal
(Maria-Mercè Marçal. El senyal de la pèrdua.
Escrits inèdits dels últims anys. Barcelona:
Edicions 62, 2014)
[Una versió molt, molt més curta d’aquest article
titulada «El senyal de la pèrdua de Maria-Mercè
Marçal, o el rastre del caragol» es va publicar al
HuffingtonPost el 24 de gener del 2015]

Mai la trena entre vida i literatura no havia estat tan
espessa com en El senyal de la pèrdua, el darrer llibre
pòstum de Maria-Mercè Marçal.
Curats amb emocionant devoció per Fina Birulés i
Heura Marçal, es publiquen, setze anys després de la
mort prematura de la poeta, els escrits inèdits potser
més significatius dels dos darrers anys de la seva vida:
un dietari i un epistolari. Els encapçala un poema de
Pere Gimferrer i clou el volum l’entrevista —de títol ben
marçalià (La poesia et porta a l’ull de l’huracà)— de Jordi
Muñoz publicada a la revista Illacrua el 1997. Marçal en
va enviar fotocòpia a Jean-Paul Goujon, el destinatari
de les cartes.
El concís dietari s’obre amb un escadusser full del 16
de febrer de 1989, en què no per casualitat s’interroga
sobre l’escriptura.
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Decideixo iniciar un dietari. En part per donar-me una disci·
plina en l’escriptura. […]
Fins ara he posat l’amor i derivats al centre de tot, com a
motor i llast, alhora. L’escriptura, com a crònica suïgèneris,
rastre del caragol —empremta de vida. Convertir la litera·
tura en el fet determinant? Posar les altres coses en funció
de? és a dir, la professió, l’ofici com a centre, eix de les meves
preocupacions.

Arran del càncer implacable i devastador, l’1 d’agost
de 1996, amb un cop de puny, in media res, comença el
gruix del dietari:
Avui és el tercer dia que visc amb la mort enganxada, arrapada
al costat dret.

On ja es pot tastar, a part de la basarda, el nivell lite·
rari del dietari, ja sigui en els textos lligats (amb principi,
desenvolupament i final), com en els breus i aparent·
ment deslligats apunts a punta seca; a voltes, una parau·
la; d’altres, una petita llista. L’acaben unes notes datades
el 26 d’abril de 1998.
Intermitentment però amb una lucidesa i una intel·
ligència escruixidores —potser encara més punyents
perquè no estalvia ni el sentit de l’humor, ni l’autoiro·
nia— mira fit a fit la mort (la pròpia, la personal, la in·
transferible); amb una mirada que és un bisturí, analitza
la malaltia; escruta els canvis, la decrepitud, d’un cos
empalat, crucificat, els vaivens del pèl i dels cabells; ima·
gina la possibilitat d’esdevenir amazona.
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També hi parla de la vida quotidiana. De l’aventura
d’una vida en comú; de la promesa de la felicitat que ja
és felicitat; hi expressa l’alegria brutal, ben conscient, per
decisions cabdals, vitals, ben preses: optar per ser mare,
endurar tossudament en una relació. De detalls de vida:
del regal del Bruc, el gos —amb qui es compara—, de
xerrades amb amigues, d’anades al cine... A molts fulls
del llibre, hi respira també una espiritualitat diversa, un
cert misticisme, una forma femenina d’acostar-se al que
és diví; també s’hi perfilen els camins dels astres.

En moltes de les llivanyes i juntures del dietari, espe·
cialment cap al final, s’hi amaguen versos que poste·
riorment va fer florir en corprenedors poemes. Com
a mostra un botó, el vers: «Covo l’ou minúscul de la
mort, arran de pit, sota l’aixella», que es bifurca en dos
i, gairebé intacte, cristal·litza i esclata en l’inici d’un dels
poemes més arran de l’excés de l’esglai.
Covava l’ou de la mort blanca
sota l’aixella, arran de pit

Posteriorment va ser recollit al llibre Raó del cos
(2000). Perquè una de les característiques del dietari és
la portentosa qualitat literària. S’ha vist ja en els dos
inicis. Es veu en les línies que dedica a la pròpia escrip·
tura o a la literatura en general; en les referències a la
seva obra (l’amor com a diamant polit pel temps); en la
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recança i el pànic pels llibres no llegits; en el greu que
li sap no haver escrit més literatura militant: articles,
cartes als diaris, etc.; en les contínues associacions entre
el que li passa i diverses autores; per exemple, Arderiu
o Tsvetàieva.
També directament en l’escriptura. En alguna imat·
ge —detall fugisser— digna de la millor novel·la, per
exemple, quan explica un dramàtic retrobament a l’ae·
roport del Prat, on literalment veus totes dues dones
esmunyir-se per un passadís.
Vaig agafar-me a la Fina, al braç com les velles d’abans.

A vegades, la ironia aparentment destensa el text i
li confereix una rara i inusitada lleugeresa. Per exemple
quan es pren el pèl i, a pit descobert, sense amagar-se,
deixant de banda el terror, explica que la megalomania
li impedeix imaginar-se un guió modest (extirpació d’un
pit, tractament, anar fent la viu-viu; salvar-se, en defini·
tiva) tot i que aquest seria l’escenari de luxe. No és l’únic
cop que en el breu dietari en parla; pàgines enllà torna a
parlar de l’amazonia imaginada. És un tema recurrent;
de fet, també en una carta de l’epistolari en què explica
que l’operació no l’ha convertida en una amazona, parla
de la necessitat de l’humor, del «relat» i de la mitologia
per suportar l’horror. La literatura com a bàlsam.
La literatura traspua també en les límpides, les sin·
ceres, les viscudes, les contingudes i apassionadament
amoroses cartes a les dones que més estima —filla,
mare, germana, companya—, essencials, nues, abismals,
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i, al mateix temps, pura literatura, diamants que reful·
geixen poesia a doll. Creguin-me quan dic que també
són literatura: la carta a la companya, a més de parlar
de poesia, acaba exactament igual («Gràcies —encara
que no t’agrada que t’ho digui»), que les agraïdes línies
que va dedicar-li al final del prefaci del llibre publicat el
1985, La germana, l’estrangera, («Encara que no t’agrada
que t’ho digui: gràcies»). Només un subtil canvi formal
els separa (o els agermana).

L’alt grau d’elaboració i la presència de la literatura nuen
i traven, doncs, el volum. Fan que dietari i epistolari con·
formin una unitat. S’ha vist, quan es feia esment de la
recurrència amazònica, també es pot constatar amb les
autores citades a banda i banda.
L’epistolari es compon de les cartes (a mida que
s’acosta el final, postals) que la poeta va enviar a Je·
an-Paul Goujon, professor a la Universitat de Sevilla,
amb qui compartia la passió per Renée Vivien (l’edito·
rial, i em sap greu, no ha considerat oportú incloure les
cartes que Goujon va enviar a Marçal). Heura Marçal
ha traduït les cartes al català atès que l’autora les va es·
criure en francès. En aquesta elecció potser hi va pesar la
mandra de Marçal a escriure en castellà, potser el desig
d’usar una llengua propera que també coneixia, però no
puc evitar pensar que, així com va triar la sextina —en
paraules seves, «camisa de força»— per articular l’extra·
ordinària sèrie de poesia amorosa que és Terra de Mai
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(1982), el fet d’escollir la restricció del francès justament
per cartejar-se amb algú que no coneixia personalment
(només es van veure un vegada a la vida), li va fornir el
marc formal més adequat per articular aquest fecund
diàleg sobre literatura. El guany en la pèrdua.
S’hi parla de Vivien, és clar, però de moltes altres
autores, Akhmàtova i, sobretot, Tsvetàieva hi tenen un
gran protagonisme. La llista, però, és llarga: Roig, Salvà,
Sylvia Plath..., sorprenentment, Almudena Grandes, a
qui Goujon detesta i Marçal defensa. I, sobretot, de l’es·
criptura; del fet d’escriure; de literatura; de traducció; de
com de sobte l’única que no cansa és la llengua mater·
na; de la poesia que —tot d’una— comença a treure tí·
midament un altre cop el nas. Amb valentia, no esquiva
abordar la dicotomia entre la poesia com a expressió (o
impulsora) de l’efervescència de l’ànim, sovint dolorosa
—malgrat sigui sempre una treballada elaboració—, i la
serenor i el distanciament de la prosa.
Amb bondat no exempta del rigor i de l’agudesa in·
tel·lectual de què fa gala Marçal com a crítica literària
—per exemple, en la meravella dels assajos aplegats a
Sota el signe del drac (2004)—, mostra el disgust pel frí·
vol, superficial i suat sintagma amb què la va despat·
xar José Agustín Goytisolo: «fresca espontaneidad». Un
tòpic sense suc ni bruc que se sol aplicar a la literatura
escrita per dones però que només desvirtua i degrada
qui l’usa i no pas les escriptores de qui es postula; en
aquest cas, l’elaborada i profunda obra de Marçal. De
fet, ja al dietari es poden llegir reflexions ben crítiques
contra el patriarcat, contra l’androcentrisme.
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No és la meva anul·lació individual allò que em crea resistèn·
cia invencible: és l’anul·lació del Femení enfront del Masculí,
l’anul·lació simbòlica, l’absència de Sentit de la Diferència que
implica, a favor de l’U-masculí-totalitari.

No és estrany, doncs, que en justa correspondència
en l’epistolari parli a bastament del cànon, dels seus vi·
aranys i de les trampes que para.
Hi reflexiona també sense concessions i amb una
capacitat analítica excepcional sobre força topants del
feminisme, per exemple, sobre la impotent rivalitat entre
dones —i de la igualació a la baixa— proclamada com a
proverbial però també interessadament atiada.
Toqui el que toqui de literatura té un enorme inte·
rès. Penso ara en les explicacions que dona a Goujon
quan ell suposo que li comenta i li pregunta (és un dels
moments en què més he trobat a faltar les cartes de
l’interlocutor) per què a Terra de Mai no hi ha indicis
gramaticals femenins, no es fa (gairebé) mai explícit el
sexe de l’altra. L’autora ho atribueix a un anhel d’uni·
versalitat; «plenitud» «totalitat», en diu ella; un món
—paradís, infern— on els éssers potser no tenen sexe.
Hi ha també pàgines rialleres, d’una amable ironia. Per
exemple, quan compara i avalua la tasca i seriositat d’ar·
quitectes i de lampistes en ple xafarranxo d’obres a casa
seva. L’esplèndida broma d’imaginar els tumults i corre·
disses que hi hauria a Sevilla per aconseguir un exemplar
de Llengua abolida si el seu corresponsal decidís ven·
dre-se’l. O la juganera explicació de per què ha sol·licitat
que Correus honori Goujon nomenant-lo fill predilecte.
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Com que el personal és literari —lluminós rastre del
caragol—, de vegades hi ha algun apunt ben íntim, com
quan parla de la necessitat de perdó, de la purificació
de l’amargor, arran d’una trobada casual amb la dona
que és a la base de Terra de Mai, a qui, sense embuts,
dedica un epítet ben gràfic i dur, cosa difícil de fer si qui
t’escolta —malgrat la distància o justament gràcies a la
llunyania— no és de tota confiança. Perquè una de les
coses que més emociona és veure com a mida que avan·
cen les cartes vida i literatura hi conviuen i es trenen.
Cada lletra és un circell que nua i estreny una amistat
nascuda a recer de la literatura.
No se’l perdin: a la boca l’or viu de la bresca de mel.
Fadada pel do de la paraula, és una de les grans. A l’al·
çària d’Ausiàs March, de J.V. Foix; de Caterina Albert, de
Mercè Rodoreda.
Llegeixo la revista cultural d’un diari de Barcelona
i entre els molts llibres seleccionats del 2014 no el sé
trobar. No m’estranya: de setanta-cinc llibres, només
set són d’autores i encara perquè una de les escasses
crítiques que participa en la tria ha tingut l’humor de
seleccionar només escriptores. Vaig a una llibreria i em
diuen que El senyal de la pèrdua s’ha esgotat. Exulto.
Gener del 2015
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La part pel tot

Llegeixo un curt article en què s’explica que un grup
de científics (no consta que hi participessin científi·
ques) dictamina que una de les posicions sexuals més
freqüents durant el coit és la que situa les dones al da·
munt dels homes (postura que realment repugna l’ordre
natural, immutable i jeràrquic de les coses, em permeto
postil·lar). D’altra banda, la freqüència a la qual al·ludeix
l’article contravé la intuïció i el boca-orella, però no hi
entraré atès que pertanyo a un altre àmbit científic.
Segons el grup de científics, és també la més perillo·
sa. Argüeixen que aquesta positura és la causa de la mei·
tat de les fractures de penis registrades en tres hospitals
de Brasil. L’estudi es basa en quaranta-quatre homes
que van haver de ser atesos de l’expressat rompiment.
El grup de científics argumenta que el perill rau en el
fet que les dones són incapaces d’adonar-se que s’està
practicant una «penetració per un camí equivocat» (més
aviat en la postura equivocada, diria jo) i perquè el mal
que senten és menor i indolor. Vulgui el que vulgui dir
aquest contradictori galimaties, aquest incomprensible
oxímoron. Veiem que, un cop més, les dones són ca·
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racteritzades per una deficiència, xacra que aquest cop
s’acompanya d’una gran insensibilitat.
La conseqüència, segons l’estudi, és un audible crui·
xit. Realment, per allunyada que en sigui la teva anato·
mia, no pots més que solidaritzar-te quan t’imagines la
sentida que deu ocasionar en tan sensible, delicat i, tal
com revela l’estudi, fràgil òrgan.
El peu de foto ho rebla: «La mujer encima del hom·
bre es una de las posturas más peligrosas». La foto
és esfereïdora, francament escruixidora. Amb cara de
circumstàncies un home jeu en actitud absolutament
passiva —com si volgués passar del tot desapercebut—
sota una dona; ella, mirant foscament cap a un punt
indeterminat, amb la mà a la galta de l’home, l’espessa
cabellera deixada anar, mostra un enigmàtic somriure
més que inquietant.
La posició més segura, conclou l’estudi, és la del
«missioner». ¡Valga’m Déu que tot ho pot! Doncs, vaja
quina primícia. Per arribar a aquesta conclusió potser no
calia tant d’estudi.
Analitzem algun extrem de la notícia. En primer lloc,
a la vista del titular de l’article «¿Cuál es la postura se·
xual más peligrosa?», de ben segur que una gran part
de dones (si entengués que el titular es refereix només
a la sexualitat heterosexual, concretament a un aspecte
tan limitat com és el coit) conclouria que la postura que
no incorporés algun mètode anticonceptiu, sigui quin
sigui, inclòs el condó. En segon lloc, el titular és d’un
androcentrisme tan espès i profund que encobreix el fet
que estàs davant l’enèsim article d’adoració perpètua del
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penis i t’indueix a pensar que el possible perill al qual es
refereix l’article afecta a dones i homes, a l’entera huma·
nitat. Un títol com «¿Cuál es la postura sexual más peli·
grosa para el hombre?», hauria tingut la virtut de no fer
passar la part de tot, hauria tingut el do de la claredat.
28 de gener del 2015
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El relleu

A mig matí obro el mòbil i veig que una bona amiga em
diu si l’endemà al vespre vull anar a un concert amb ella
al Palau. Contenta li contesto que sí, que perfecte.
Aquell vespre, mentre baixo pel carrer de Balmes,
l’amiga em truca un xic desesperada. Amb veu tan bai·
xíssima i greu que gairebé no l’entenc, em diu que és al
Palau, que està anant cap al seu seient, que no em veu
enlloc, que on m’he ficat. Li dic que soc al carrer que
em pensava que el concert era l’endemà i que hi baixo
corrents. Agafo un taxi i reflexiono sobre els avatars de
la informàtica.
En efecte, jo he llegit el missatge avui i deia «demà»,
però és que el va enviar a la 1 de la nit (fos quina fos
l’hora a Canàries). Per ella encara no era avui, per tant,
segons ella (que encara no se n’havia anat a dormir), era
el dia abans del concert.
Arribo al Palau i hi entro però, és clar, estan a mitja
sonata i no es pot pas entrar a la sala. Al taulell d’infor·
mació i incidències trobo l’excompanya d’un meu ne·
bot. Em pregunta que què hi faig allà a aquella hora. Li
explico el cas.
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Rumia un instant, em diu que estan a la meitat de la
primera peça, que falten uns deu minuts perquè s’acabi,
que en els aplaudiments entre sonata i sonata hi podria
entrar. Li dic que no tinc entrada, és clar, que la té la
meva amiga dins.
Rumia un altre instant, m’agafa pel braç i anem cap
a un acomodador. Seriosa i sòbria li diu que jo no tinc
la meva entrada, però que a la mitja part la hi podré
ensenyar, que la té una amiga meva dins la sala; afegeix
que soc una persona totalment de fiar, que ella respon
absolutament per mi (ve a dir que hi posaria la mà al
foc) i que si faria el favor d’acompanyar-me al meu lloc
quan s’acabi la peça que estan tocant. Jo, muda.
L’acomodador diu que sí, em pregunta si el meu lloc
és difícil, si és difícil arribar-hi, vaja. No, no ho és gens:
al primer pis, a primera fila, la primera butaca al costat
del passadís.
Comencen els aplaudiments, entro i a la Lola, quan
em veu entrar, se li posen els ulls com unes taronges:
no entén com puc haver entrat enmig d’una part, que
no hagi hagut d’esperar que arribés l’entreacte, i, per a
més INRI, sense entrada. Li ho explico.
Quan s’acaba la primera part, busco l’acomodador
per ensenyar-li l’entrada i donar-li de nou les gràcies.
No el trobo.
Mentre torno a anar al meu seient, em sento (sense
recança ni acritud) molt gran, gairebé vella: no soc jo
qui he donat la cara per algú, ja no soc jo que m’he res·
ponsabilitat per algú preferentment jove, sinó que una
dona que és una generació més jove que jo, perfecta·
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ment adulta ja, ho ha fet per mi; s’ha responsabilitzat de
mi, m’ha pres a càrrec seu, ha respost per mi. Les coses
són com són: arriba el relleu.
12 de febrer-3 de març del 2015
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Els exemples
s’amunteguen

Dilluns 2 de març, faig un cop d’ull als diaris per Internet.
Hi ha un titular que, per contrast amb el subtítol, em
crida l’atenció. El titular diu: «Iker Jiménez salva la vida
de una niña que se estaba ahogando» i al subtítol es pot
llegir: «La pequeña volvió a respirar gracias a la mani·
obra efectuada por el presentador y su mujer Carmen
Porter». (Dit sigui de passada, no sé qui és Iker Jiménez.)
Llegeixo la notícia i l’últim paràgraf diu: «Cerca de
una treintena de personas fueron testigos del rescate
que logró extraerle el objeto de la boca al séptimo golpe.
Una vez terminó el incidente, algunas madres se acerca·
ron al presentador y a su esposa para preguntarles cómo
debían actuar en caso de que sus bebés también sufri·
eran una situación de ahogo similar. ‘Ahí me di cuenta
de que nadie sabía cómo actuar. Mi mujer es la que en
su día preguntó insistentemente al pediatra... De no ha·
berlo hecho y comentado los dos, no habríamos sabido’,
explica Iker Jiménez.»
I és que ho té tot: al centre de la notícia, ell. ¿A qui
es dona la paraula?, a ell. I, en el títol, (l’únic) salvador
és ell.
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Apunto un titular alternatiu: «Una pareja salva la
vida de una niña que se estaba ahogando». I, ja posada,
un subtítol: «La pequeña volvió a respirar gracias a la
maniobra efectuada por Carmen Porter y su marido el
presentador Iker Jiménez».
Dimarts 3 de març, l’endemà miro mandrosament el
20minutos a l’autobús. Hi llegeixo un curt que es titula
«Muere el creador de ‘Los Barbapapá’» (Anònima. 20minutos, 3.03.2015). La notícia l’amplia així: «Talus Taylor,
dibujante estadounidense y padre de la célebre serie de
cómic Barbapapá —que creó con su mujer en 1970—,
falleció el pasado 19 de febrero en París a los 82 años, tal
y como publicó ayer el diario francés Le Figaro». Tafanejo
per Internet, poso el titular de la notícia i, com a mínim a
les deu primeres pantalles de Google, diferents mitjans
l’han fet servir tal qual, literalment. L’han presentat com
a únic creador.
Doncs no: «Muere el cocreador / el coautor de ‘Los
Barbapapá’», s’ajusta més a la realitat i a la veritat.
Pel que fa a la notícia. Al centre, ell; d’acord, és qui
s’ha mort. Ella presentada com a «dona de»; d’acord, en
aquesta ocasió, pot tenir un passi. El que ja no en té és
deixar-la en l’anonimat, no citar-ne nom i cognom, no
dir ni com es diu ni qui és.
Es tracta de la francesa Annette Tison.
Arribo a casa i començo la lectura d’un llibre que
promet molt: Escritos de mujeres desde el sitio de Leningrado (2014) compilat per Cynthia Simmons i Nina
Perlina. A la primera pàgina del Prefaci diu: «Los colaboradores americanos de este libro (Arlene Forman y

144

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

Cynthia Simmons), hijos de la guerra fría, tenían menos
información acerca de los detalles y de la dimensión de
aquella catástrofe». Arlene Forman i Cynthia Simmons
—com feia preveure i deixa veure els seus noms, són
totes dues dones—; atès que el llibre és una traducció
de l’anglès, els masculins són del traductor o de la tra·
ductora.
3-4 de març del 2015

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

145

L’okupa

Torno negra nit d’un viatget de cinc dies i quan pujo les
persianes de la galeria sento un gran rebombori: un ocell
que hi havia entre persiana i finestra surt volant amb
estrèpit pel pati de mansana.
Quan pujo la persiana corresponent, m’adono que al
test que tinc al ferro de la barana, ben a prop dels fils de
penjar la roba, hi ha un niu entortolligat a les branques
del gerani d’olor i, enmig del niu, un delicat ou.
El fotografio i me’n vaig a dormir.
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L’endemà hi ha una tórtora que el cova pacientment
(primer em vaig pensar que era un tudó, però una co·
sina meva i santa Google me’n van fer desdir). Ja no té
la protecció de la persiana, plou, però allà està perenne,
malgrat l’aigua i el vent, donant una lliçó d’instint mater·
nal que qüestiona el d’algunes humanes (el meu, segur).
M’hi he d’acostar molt perquè s’envoli o fins i tot perquè
parpellegi. No sé si això últim té gaire mèrit: té uns ulls
rodons amb una enorme pupil·la negra circumdats d’un
bonic ocre tirant a roig que em fa l’efecte que no tenen
parpelles o, si en té, parpelleja tan de pressa que costa de
veure-ho. Sempre sembla que em vigili fixament.

Obro la finestra, m’hi acosto força, li faig fotos i ni
s’immuta. Fa tot el posat que ha decidit que treballo per
al National Geographic.
Com que vinc de les Arribes del Duero, on, mentre
fèiem una preciosa volta amb barca entre dos pantans,
hem admirat ocells a dojo i hem vist com nidifiquen i
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com és d’important no molestar-los i, fins i tot, prote·
gir-los (i sobretot perquè no és un maleït colom), deci·
deixo deixar-la en pau.
A la nit, torna a ploure amb ganes. Me la imagino
a les fosques entomant aigua, impertèrrita; em fa pa·
tir una mica. Quan em llevo, el test està empantanat.
No tinc més remei que treure-li l’aigua (com que és de
pluja, l’orquídia l’agrairà molt). L’espanto i surt volant.
M’adono amb sorpresa que no hi ha un ou, no, ja n’hi
ha dos.

Retiro amb cura el niu i el poso sobre uns papers de
diari. Mentre ho faig, la tórtora (suposo que és la mare,
del pare cap notícia) s’ha posat en un fil d’estendre roba
no gaire lluny i no em deixa de petja. Buido d’aigua el
test del gerani i el torno a posar a lloc, hi poso el niu a
sobre i hi col·loco bé un dels ous; ni rastre de la tórtora.
Me’n vaig a l’ordinador no sense poder deixar de rumiar
que potser es pensarà que s’ha quedat definitivament
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sense ous i possibles cries; o, que si torna, que avorrirà
i no voldrà saber res de l’ou tot i que només l’he tocat
lleument amb dos dits. Mentre vaig feinejant a l’ordi·
nador no puc deixar de pensar-hi. Surto a la galeria,
res de res. Escric una mica més, torno a sortir i respiro
alleujada: la tórtora torna a covar els ous. Em mira, crec
percebre, amb un punt de rancúnia.
20-22 de maig del 2015

Ha passat gairebé una quinzena i la tórtora i jo no hem
tingut més remei que interactuar. És llestíssima. La pri·
mera vegada que vaig estendre roba, va emprendre el
vol. No ho ha fet mai més. Procuro deixar un cordó sa·
nitari entre la roba i ella, però encara que m’hi acosto
molt, ella s’ho mira elegant i immòbil, amb distància i
impertèrrita.

Fa uns mesos, vaig sentir un ocell que piulava amb delit
a la galeria. Vaig anar-hi, i als filferros d’estendre la roba
hi havia un ocell tan i tan petit que ni por tenia encara.
(Cap temor: com la tórtora a còpia de veure’m.)
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Acolorit, ple de verds i preciós com era el moixonet,
vaig tenir por que algú li fes mal, però no vaig saber
explicar-li tots els perills que corria.

Des que s’ha posat a fer calor, a l’hora del sol abaixo
les persianes i quan ja no hi espetega les torno a pu·
jar. També amb un cop en va tenir prou: a partir de la
segona vegada, ja no s’ha mogut més. Fins i tot tinc la
impressió que es pensa que ho faig perquè ella estigui
més bé i més còmoda. També em sembla que quan es·
tenc la roba creu que estic guarnint l’escenari, que li
embelleixo el niuet.
Quan vull veure si els ous van fent i admirar-ne el
delicat color crema i la nacrada textura l’he d’espantar
perquè se’n vagi. No sé si m’ho perdona.
1 de juny del 2015
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Ahir al vespre o avui les tortoretes han trencat els ous.
Encara no piulen. Són un manyoc de pèl-moixí fosc, di·
minut però més gros del que es podia intuir per la mida
dels ous. El cor els batega a tota velocitat.

Estan arrapades a la mare, que els continua donant
calor i aixopluc.
Si es té en compte que el segon ou el va posar el
21 de maig, els ha covat uns divuit dies. Déu-n’hi-do.
(Potser algun dia menys: em va costar força distingir que
ja existien, que eren ja sota les faldilles del plomatge de
sa mare.)
Continua suportant la meva presència. És clar que, a
la pobra, no li queda cap més remei.
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8 de juny del 2015
Els pollets van creixent, la veritat és que són força lletjos
(no m’encega l’amor de mare ni el d’àvia). Impressio·
na el bec gairebé de grandària adulta i pinta de duresa
mineral que tenen, que, de fet, ja tenien només néixer.
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La tórtora ja els deixa estones sols. La covada ja no
és tan obsessiva.
10 de juny del 2015
Els pollets —que continuen sent igual de lletjos— crei·
xen a tota pastilla. El cor se’ls va apaivagant i comencen
a alçar el cap, però quan intento fer una foto del progrés,
l’acoten i fan veure que no hi són.

La tórtora ja pràcticament no els cova; passen mol·
ta estona sols. Estan posant ploma, estan canviant el
pèl-moixí —un mena de borrissol curiós, més aviat sem·
blen filferros— per una plometes del mateix to que les
de la seva mare.
12 de juny del 2015
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Les tortoretes han anat creixent i creixent. En dos o
tres dies més se’ls ha fet el plomatge de sa mare: d’un
gris-marró fumós i compacte. Els ulls ben rodons, però
encara els tenen ben negres.
Passen dos dies més i ja no veig mai per allà la mare.
No vaig pescar tampoc mai els moments en què les ali·
mentava.

Aquest matí, quan he sortit a veure com estaven,
m’he quedat parada: m’ha semblat que havia tornat la
tórtora, però ¡ca!, eren elles. En tres setmanes s’han fet
gairebé tan grans com ella. No caben al niu, últimament
s’hi estan com poden, gairebé sempre capiculades. Ja
no acoten el cap, ja no fan veure que no hi són quan
em veuen.
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A la tarda me n’he anat al cine a primera sessió.
Quan he tornat, havien emprès el vol: com la dona que
se’n va del seu indret, així l’ocell que deixa el niu.
M’hauria agradat veure com s’envolaven (segura·
ment sense fer ni una ullada enrere), però no soc del
National Geographic i, per tant, m’he limitat a fer ordre i
condícia; a deixar-ho tot tan ben arranjat i compost com
he pogut. Com una Colometa qualsevol he tret el niu ple
fins dalt de cagarades, he netejat el test, he recollit tan
bé com he sabut la porqueria que hi havia arreu, mentre
m’anava dient, «prou colomassa, prou de tórtores, mai
més colomassa, mai més tórtores».
19 de juny del 2015
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Vellesa

El dia de Corpus, em vaig llançar al carrer a fer un re·
corregut d’ous com ballen. El millor, com sempre, el de
la casa de l’Ardiaca, tot i que els altres dansaven també
a gran altura.
Portava la màquina i en vaig fer fotos. N’hi vaig voler
enviar una ràpidament a una amiga i la vaig fer amb el
telèfon. Vaig voler acostar l’ou al telèfon i vaig fer servir
la prestació multiusos corresponent del + i el -.
Al cap de dos dies, intento engegar el telèfon i no
puc. Em va semblar que era perquè s’havia quedat sen·
se bateria. Com que era a casa una amiga li demano si
em deixa el seu carregador i el connecto. Quan me’n
vaig, torno a intentar engegar-lo i no puc. Amoïnada,
començo a pensar que com m’apanyaré. Tot d’una, com
un llamp, m’adono que tant abans de carregar-lo com
després, ho he intentat prement el + i el – ben fort i no
el botó corresponent que és més o menys a la mateixa
altura però a l’altra banda del telèfon.
Fa uns mesos vaig tenir un episodi semblant i ja vaig
fer constar la meva angúnia i el pensament ple de por
de si m’hauria de començar a amoïnar moltíssim per
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l’episodi. Em dic que també tenia a veure amb telèfons
i càmera de fer fotos i potser més aviat parla d’una in·
capacitat tecnològica d’una servidora.
Però el rau-rau em rau a tot el cos.
8 de juny del 2015
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82 i 205

Com que he acabat un (altre) llibre, vaig a parlar de la
possible publicació amb l’editorial de gairebé sempre,
amb Laertes.
Parlem de com estan de malament les coses, tant en
general com en el difícil món de l’edició, i en particular
de la seva editorial. Profundíssima crisi.
Repassem les vendes del meu últim llibre: Quadern de
Mèxic. De chilanga a regiomontana (2014). Després d’un
any, se n’han venut (incloent-hi els que jo he comprat
per regalar) vuitanta-dos exemplars. Dec conèixer per·
sonalment tothom que l’ha comprat. És possible que en·
cara hi hagi algun retorn més i se n’hagin venut menys.
Sense immutar-me (la processó va per dintre) però
totalment xocada, li pregunto pel penúltim, pel Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas
(2013), un llibre ben diferent: un assaig teòric sobre
premsa i llengua, i en castellà, cosa que en multiplica
el potencial públic lector. En dos anys, dos-cents cinc
(inclosos també els que jo n’he comprat).
Ha arribat el moment, i amb raó, de dir que què em
pensava atès que aquestes vendes ridícules eren total·
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ment previsibles. Llibres poc seductors, sense cap inte·
rès. Sí, però no m’ho acabava de creure, potser perquè
costa d’empassar.
Conclusió: no té cap sentit que segueixi publicant.
Potser ha arribat l’hora de penjar els hipotètics futurs
llibres a la xarxa i renunciar al plaer del full de paper, de
la lletra impresa (plaer que mai m’hauria pogut pensar
que fos tan íntim, restringit i personal).
17 de juny del 2015
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Hipocresia

Divendres 18 de setembre. Pepa Bueno entrevista José
Mújica, l’expresident de l’Uruguai, al programa Hoy por
hoy de la cadena SER.
El discurs del polític és magnífic, ple de saviesa i bon·
dat; lliga el públic i el personal; parla de tot amb rigor i
empatia. Per exemple, quan parla de la gran sort que su·
posarà la immigració siriana per a Alemanya. L’equipara
amb subtilesa als fruits que ha donat ja a aquell país la
immigració turca i kurda.
Quan s’acaba l’entrevista, n’opinen (no de la fina
distinció entre aquests dos pobles, sinó en general) la
tertuliana i el tertulià del dia de Pepa Bueno, i es des·
fan en elogis i ditirambes. Ella gairebé no diu res. Ell,
un senyor, que es diu Manuel Milián Mestre, fundador
d’Alianza Popular, sequaç i gran admirador de Manuel
Fraga, orgullós finançador —de bracet amb Foment—
de Jordi Pujol i la corrupta CiU a les primeres eleccions
per derrotar l’esquerra i impedir que pogués governar,
manifesta (fregant la cursileria) que està tan i tan emo·
cionat. Gairebé fa el ploricó. Equipara el missatge de
l’esquerranós Mújica a la paraula evangèlica.
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Si es té en compte que en l’entrevista, l’expresident
va parlar, entre d’altres coses, de la legalització de la
marihuana —n’és partidari—, de la normalització i lega·
lització de l’avortament realitzada durant el seu mandat,
és fàcil imaginar com hauria tractat Milián Mestre, la
gent del seu expartit i la de la seva corda en general, un
opositor, un exguerriller tupamaro, un candidat, un futur
president com Mújica. Lamentable.
A continuació, comenten breument el debat electoral
que el dia abans va fer 8TV. Milián Mestre, amb grans
escarafalls i satisfacció, es postula com a paladí de l’ob·
jectivitat i de la grandesa de mires en manifestar que li
va agradar Miquel Iceta (PSC-PSOE) i «la muchacha
esta de Podemos». Vol dir Inés Arrimadas, la candidata
de C’s. Per ser que guanya uns bons dinerons com a
comentarista polític, molt informat no està, ni és gaire
precís.
Malgrat que Albert Rivera (1979) i Inés Arrimadas
(1981) només es porten dos anys, no he sentit mai que
Milián ni ningú s’hi referís com a «este mozalbete».
18-20 de setembre del 2015
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¿Llengües fastigoses?

Veig que hi ha un comentari a un article meu al Huffingtonpost. Corro a mirar-lo. És força concís.
Rodo Gioberti
que asco de idioma

M’agafa una suor freda. Això vol dir que la redac·
ció presenta molts problemes o fins i tot incorreccions.
M’imagino que el comentari l’han fet a la versió caste·
llana de l’article, atès que em vull fer la il·lusió que tinc
un català passador.
Ho miro i no: penja de la versió catalana d’un article
que, a més, no té com a tema la llengua sinó la violència
contra les dones («L’hemorràgia sens fi del terrorisme
masclista. Per què és tan difícil estroncar-la II»). També
em fixo que la persona ha fet servir la distant paraula
«idioma» i no la molt més propera «llengua».
Es tracta d’algú que troba tan fastigós el català que se
sent impel·lit a manifestar-ho. ¿Com és que hi ha gent
a qui pot fer fàstic una llengua?
Setembre del 2015
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La desconnexió
[Una versió diferent d’aquest article titulada
«Després del 25 de novembre: honraràs la
paraula de les dones» es va publicar al
HuffingtonPost el 6 de desembre del 2015]

El dia després del 25 de novembre —Dia internacional
contra la violència vers les dones— escolto l’editorial
d’un periodista del diari ara.cat de curiós i llarg títol «Un
cas de violència subtil contra una noia explicada a un
pare» (no sé si era especialment rellevant que l’expliqués
a son pare; d’altra banda, si és subtil o no anirà, com que
és subjectiu, a gustos).
El cas: un dia a classe, algú va preguntar de quants
punts guanyava el Barça al Madrid a la Lliga; la noia en
qüestió, molt interessada pel futbol i el Barça, va con·
testar la pregunta però un company va posar en dubte
la resposta; de fet, no s’ho va creure fins que un noi, un
mascle, ho va corroborar.
L’editorialista es feia creus d’aquesta desconsideració
envers la veu d’una dona, aquest rebaixar-la a veu de
segona o tercera. Com que ja fa anys que fa de periodis·
ta, em faig creus que aquest fenomen li vingui de nou:
segur que a moltes reunions de feina una proposta no
s’ha tingut en compte fins que un home l’ha repetit,
per molt que prèviament l’hagi dit una dona, una pro·
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fessional. És a dir, la veu de la dona no s’ha considerat,
no s’ha volgut percebre. Segur que l’ha vist a totes les
redaccions que ha estat, a totes les feines que ha tingut.
És el pa nostre de cada dia.
¿Quantes vegades no hem vist un home desautorit·
zar o fer callar una dona, pròpia o aliena, a la vida quo·
tidiana o a la professional? Atès que és de l’ofici, ¿s’ha
aturat mai a calcular el tant per cent de tertulianes als
mitjans; o sigui, la poca veu que se’ls dona (o com se les
talla)? El poc valor que es dona a les seves veus. ¿És que
el periodista no hi veu cap connexió amb el fet que les
dones cobrin menys per fer la mateixa feina; potser és
de segona o tercera?; ¿amb el fet que la veu de les dones
encara no compti com a testimoni en un judici en algu·
nes legislacions, o compti la meitat que la d’un home?
Tot i que no els ho recomano —pot ferir-los la sensi·
bilitat; la intel·ligència, de ben segur—, si volen veure un
cas portat a l’extrem i extremament groller de l’agressió
masclista que va rebre la noia que sabia de futbol, cli·
quin aquí.
Justament el dia va ser desgraciadament més generós
encara en exemples. D’una banda, el vespre abans Ma·
riano Rajoy havia anat a un programa esportiu de ràdio
a parlar de futbol i a explicar batalletes i no a debatre
de política, o a fer-ne, malgrat que és per a això que el
paguem. De l’altra, Pedro Sánchez va anar a parlar d’in·
terioritats i intimitats sense suc ni bruc a un espai d’en·
treteniment en comptes de debatre de programes i de
fer política a pesar que per a això el paguem. Lamenta·
ble. Facin la regla de la inversió i imaginin-se què hauria
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passat, què se n’hauria dit, si dues polítiques s’haguessin
comportat d’aquesta guisa. Si volen llegir un excel·lent
article sobre la inanitat de tots dos personatges, sobre el
corporativisme i col·leguisme masculí —en general poc
percebut i encara menys criticat— cliquin aquí.
Com que estic segura que l’editorialista que expli·
cava el cas del descrèdit de la noia que sabia de futbol
no és cínic ni insensible ni enze, la pregunta pertinent
és ¿com pot ser que li costi, que ens costi, tant veure les
agressions al nostre medi, al nostre entorn més proper
i, en canvi, ens adonem, percebem molt més les que es
donen en àmbits una mica allunyats? Si es considera
que el problema és en un altre lloc, no en el teu àmbit,
no a prop teu, ¡salvada!, no tens per què modificar el
teu comportament, actitud, pràctiques, etc. Per exemple,
quan es parla del masclisme als centres d’ensenyament,
és un clàssic que la major part de docents diguin que
a l’escola no n’hi ha, que el masclisme és cosa de les
famílies, dels anuncis, de la societat; si es pregunta a
les famílies, la culpa es desplaça i s’atribueix a l’escola,
als mitjans, a la societat. S’obvia que tot és societat i que
tot està connectat. Justament per això, per amarg que si·
gui dir-ho i saber-ho, no hi ha àmbit lliure de masclisme,
d’agressions contra les dones.
(El mateix passa, per exemple, amb el canvi climàtic.
Es pot decidir que no pots fer res per sargir el forat de la
capa d’ozó, de l’increment de les emissions pol·lucionants
a l’atmosfera; també pots decidir no tenir cotxe i anar amb
transport públic o, si més no, tancar els llums de casa teva
a les habitacions on no siguis en aquell moment.)
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Suposo que és la mateixa desconnexió que fan, que
fem, les dones, les víctimes (que lleig, que dur, que de·
bilitant, autodenominar-te amb la paraula «víctima») de
les agressions masclistes: és més fàcil veure, enfrontar,
parlar, manifestar-se, mirar d’eliminar, les que es fan a
altres dones, en d’altres àmbits, que no pas les que reps
personalment, directament. El dia que deixem de fer
aquestes dues desconnexions, començarem a anar bé.
27 de gener-12 de febrer del 2016
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Perdre els papers
o la còlera de Pablo
Iglesias. Llémenes
a les neurones
[Una versió més curta i lleugerament diferent
d’aquest article titulada «Masclisme i nova política»
es va publicar al HuffingtonPost el 13 de juliol del
2016]

Pablo Iglesias irritadíssim i iracund per unes, al seu en·
tendre, molestes preguntes de la periodista Ana Romero
del diari El Español, en comptes de respondre-les, li et·
ziba literalment: «Precioso abrigo de pieles el que trae
usted».
Noteu que no diu «Precioso abrigo el que trae usted»,
que és el que hauria dit si hagués volgut simplement
elogiar l’abric (a la vista salta el material del qual és fet).
No, Iglesias esmenta el detall perquè es vegi clarament
com és de burgesota la propietària, sense adonar-se,
potser, que està fent un autèntic cant a matar animals i
espellar-los per fer-ne preciosos i admirats abrics.
Tornem al cas, a més de no contestar cap de les per·
tinents preguntes, Iglesias ataca una dona no pel que
pensa o fa, per la ideologia, sinó per un aspecte relacionat
amb l’aparença física. Un dels recursos tòpics més suats
i primaris del masclisme. Com que a Iglesias se li ha en·
comanat la manera de presentar-se dels partits de la cas·
ta, compareix envoltat d’una guàrdia de corps i l’escena
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global és tremenda. Quan la periodista titlla de «coalició
de perdedors» la proposta que fan de govern de canvi, en
comptes d’entomar-ho, tant Pablo Iglesias com les i els
comparses que el flanquejaven, abandonen el hieratisme
i el paper d’estrassa habitual i no es poden estar de fer
escarafalls i de riure més o menys nerviosament.
Fins i tot Xavier Domènech pregunta a la periodista
«¿Estás avanzando el titular?». Sí, la va tutejar. No sé si
Domènech també va tutejar el rei quan va acudir a la
ronda de consultes a la Zarzuela. El que sí va fer és re·
nunciar a la seva pinta habitual (no sé si als seus princi·
pis) i es va posar una americana: potser per això se’l veia
tan encongit, tan acoquinat. (Noteu que no parlo de si la
peça era bonica o lletja, de llaneta o de pells, sinó de la
decisió política de plantificar-se-la.) De la resta d’homes,
l’únic que va aguantar el tipus és Íñigo Errejón; va saber
mantenir en tot moment una actitud seriosa i educada
sense celebrar la pretesa gracieta d’Iglesias.
Perquè el més trist i desmoralitzador va ser observar
com li reien la sexistada, el masclisme d’Iglesias, les tres
militants que compareixien amb ell. Tres polítiques que
han sofert, sofreixen i sofriran en els seus cossos i en els
seus abrics aquest tipus de maltractament. Especialment
dues de les tres, atès que Carolina Bescansa, potser per
tarannà o caràcter, es va limitar a assentir somrient lleu·
ment. Hi ha dues explicacions per al seu comportament
i no sé quina és pitjor: o feien la gara-gara al gran líder
o tenen el sexisme arrapat al moll dels ossos.
Per si no n’hi havia prou, va arribar el pitjor del pitjor.
Quan en un programa de ràdio la periodista Pepa Bueno
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li demana comptes de la sexistada, Iglesias, en comptes
d’aprofitar l’ocasió d’or que li brinda per rectificar, ho
acaba d’empastrar dient la següent bajanada.
No pensaba en ningún caso ofender a esta periodista elogiando
un abrigo muy bonito que llevaba, si la ofendí le ruego que me
disculpe. No pretendía hacerlo en ningún caso y creo que de
cualquier manera lo fundamental de aquella rueda prensa fue
que hicimos una propuesta de gobierno.

En primer lloc, un glopet més de cinisme: sembla que
si Ana Romero es va sentir insultada pel comentari mas·
clista el problema sigui seu, que sigui ella qui té el caprici
o la mania d’ofendre’s, que no tingui a veure amb el fet
que l’ha insultada o menystinguda. En segon lloc, un
glopet de supèrbia, atès que intenta esquivar la pregunta
de Bueno perquè en aquell moment no li estava parlant
de la proposta de govern, per fonamental que fos, sinó
de l’abric. Una manera de despistar en la línia del més
pur i genuí Mariano Rajoy quan va etzibar —casualment
també a una periodista— que plovia en comptes de con·
testar la interessant pregunta que ella li feia. No content
amb això, cínic un cop més, Iglesias aclareix:
Uno tiene que asumir que a veces cuando pretende elogiar puede
ofender y si esto tiene que implicar unas disculpas, pues las dis·
culpas se piden, estaría bueno. [...] No he tenido ocasión de hablar
con ella pero si me la encuentro, o si coincidimos, le preguntaré si
efectivamente le ofendió que yo elogiara un abrigo precioso que
traía y por supuesto que le pediré disculpas, faltaría más.
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Després es va embrancar en una disquisició de si era
millor fer comentaris sobre abrics que sobre polls (arran
d’un comentari de Celia Villalobos sobre les rastes d’un
diputat de Podemos).
En realitat, per molestos que siguin els polls i difícils
d’arrencar les llémenes, no deixen de ser elements que
es passegen i deambulen per «fora» del cap; externs,
vaja. És molt més difícil erradicar una idea —un tòpic
masclista— incrustada com una miserable i persistent
llémena a les neurones. Això explica potser la reluctàn·
cia a no reconèixer l’error, a no retirar el comentari mas·
clista, gest que sembla prou més fàcil de fer, en principi,
que rectificar sobre la conveniència o no del referèndum
a Catalunya.
D’altra banda, lliga perfectament amb l’ofensiva ac·
titud d’Iglesias denunciada per una política del PP que
explica que quan Iglesias era professor seu es va haver
de sentir a dir coses com: «¡A ver tú, la de las perlas!», o
veure com es dirigia a una altra alumna amb un: «¡A ver
tú, rubita!». El diminutiu, un altre clàssic masclista per
referir-se a les dones. No m’imagino Iglesias dirigint-se
a un noi així: «¡A ver tú, el de la corbata!» o a un altre
amb un: «¡A ver tú, morenito!».
També concorda a la perfecció amb el que va mos·
trar al començament d’un programa conduït per Jordi
Evole en què mantenia un llarg diàleg amb Albert Ri·
vera. Iglesias es queixava de la pèrdua de vida privada
que comporta la popularitat i per definir aquesta pe·
nosa desgràcia triava ni més ni menys que la paraula
«coñazo». Hi ha gent que diu que això és una manera
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de parlar transgressora. Vaja una transgressió la que va
a favor dels poderosos i no qüestiona l’statu quo, la que
exalta els atributs masculins i en denigra els femenins.
Masclisme del més suat i groller.
I és que no hi ha res que s’assembli més a un mas·
clista de dretes que un masclista d’esquerra.

Última sexistada de Pablo Iglesias: «Me impresiona e in·
cluso me acojona pasar de ser partisanos a ejército regu·
lar.». Hauran, doncs, de fer-se càrrec de la política elles,
atès que no hi ha perill que tinguin tal trastorn fisiològic.
És possible, a més, que no ens espantin comparant-se
amb «partisanes» o «exèrcits regulars». (Mentrestant,
per no perdre el to, el seu coreligionari Íñigo Errejón
deia «[Podemos] Será menos sexy pero dará menos mi·
edo a quienes miran con miedo el cambio». ¿Què deu
entendre per «sexi»?)
Juliol del 2016
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Privilegis

Dijous dia 28 vaig a la presentació de la plataforma #on·
sonlesdones al Col·legi de periodistes.
L’enèsim intent de comptar les professionals als mit·
jans de comunicació escrits, especialment a la premsa i
a internet.
La sala d’actes del Col·legi de periodistes és petita i,
a més, les dues primeres files centrals, és a dir una bona
part, està reservada. No per a professionals especialment
destacades o per a gent gran sinó per a polítiques i po·
lítics. Total, que habiliten una altra sala i hi posen una
pantalla i un altaveu perquè les serves de la gleva pu·
guem anar seguint l’acte.
Sobta aquesta reverència cap a la gent que es dedi·
ca a fer política justament en un moment que està tan
desprestigiada: deu ser atracció del poder pura i dura.
De fet, fa anys que es fa i no dubto que polítiques
convencionals com Neus Munné o polítics com Raül
Romeva, que hi van acudir, considerin que que els re·
servin llocs és el més normal del món, el natural. Sobta,
però, que polítiques i polítics de partits que es declaren
trencadors, penso en la CUP, s’hi hagin avesat tan aviat.
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Aquest tipus de privilegi deu imprimir caràcter, atès que
David Fernàndez, ja exdiputat, tot i seure a la segona
fila, també el va acceptar. També deuen pensar que la
puntualitat pel que fa a la classe política és una cosa
elàstica, que no acaba d’anar amb elles i ells sinó per
al poble.
En parlo amb una amiga i em diu que això és nor·
mal, i que les organitzadores de la plataforma estan molt
contentes perquè així en fan publicitat i fa que els mit·
jans hi acudeixin: si polítiques i polítics no hi hagues·
sin fet acte de presència segurament no haurien anat a
l’acte.
Curiosa manera de procedir la dels mitjans que no·
més van a actes si hi va la gent que es dedica professio·
nalment a la política convencional.
31 de juliol del 2016
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Diacrítics del meu cor

«We love diacrítics», així en catenglish, diu una pancarta
que enarbora la youtuber Leopolda Olda reivindicant-los
en un vídeo en contra de la desaparició de la major part
de paraules amb aquest tipus de titlla.
Aquest amor posa de manifest com circells de pas·
sions ben allunyades de la filologia (partits presos arre·
ladíssims, creences extralingüístics) sovint s’arrapen a
la llengua i, de passada, mostren la relació afectiva que
cada parlant té amb la llengua i que pot agafar molt
diverses formes. (Dit sia de passada, segurament també
és una raó extralingüística la que ha fet que entre els
quinze diacrítics que aguanten el tipus hi hagi el de la
paraula «Déu». Mantenir-ne l’accent segurament es deu
a pur terror reverencial.)
A primera vista sembla que hi hagi un cert romanti·
cisme en aquest entestament a recuperar els diacrítics.
En dues vessants, de vegades complementàries: a) la de
qualsevol temps passat va ser millor i b) la de «¡quina sort
poder fer campanya contra una institució, m’hi apunto!».
Si es rasca una mica en el romanticisme, la realitat
és força més prosaica. En primer terme, amaga un fet
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ben establert en la conducta humana a qualsevol lloc i
en qualsevol temps com és l’horror als canvis, la por a
qualsevol canvi.
Amaga també una sèrie de tòpics no menys ben ar·
relats.
Aquell que diu que com més difícil sigui (o sembli) una
llengua, més mèrit té, més «bona» i «autèntica» és. Com
si la desaparició d’uns quants accents afectés la llengua,
quan en realitat no n’afecta ni tan sols la gramàtica. (El
vídeo abans esmentat, enfila en aquest sentit un camí —
més que tortuós— realment perillós quan tot d’una diu:
«no som ganduls, som catalans», ¡Ai, ai, ai! Si pensen que
és una qüestió la mandra (i volen combatre-la), potser
que es plantegin també, per exemple, fer pronunciar les
erres finals («carrer», etc.) a les variants que no ho fan.)
Lligat al que s’acaba de dir, hi ha aquell altre tòpic
que postula que com més es diferenciï el català del cas·
tellà, millor. Tòpic provincià —curull de complex d’in·
ferioritat— que té moltes manifestacions. Per exemple,
aquelles persones que mai de la vida dirien «arrimador»,
un mot precís del tot si el que es vol dir és «revestiment
generalment de fusta amb què es protegeix la part in·
ferior d’una paret o el tros de paret que podria sofrir
d’arrimar-hi els mobles o del pas molt freqüent de la
gent» i prefereixen utilitzar una paraula que no sona
gens castellana com «arrambador», sense adonar-se que
vol dir altres coses o, com a mínim, és força imprecisa,
no hi va com el guant a la mà.
(El complex d’inferioritat del català respecte al castellà,
s’emmiralla amb el sentiment de superioritat d’algunes
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persones parlants del castellà quan neguen categòrica·
ment l’origen català d’algunes paraules castellanes.)
Si anem una mica més enllà, també pot emmascarar
algun baix sentiment, enunciat amb més o menys gràcia,
que es podria resumir així: «si jo ho he hagut d’apren·
dre, que ho aprengui tothom».
D’altra banda, els arguments a favor del manteni·
ment dels diacrítics són entendridors.
Així, un periodista es preguntava què passaria, si s’ar·
ribava a eliminar aquesta sèrie de diacrítics, quan anes·
sis, per exemple, a comprar una bota/bóta. ¿Et vendrien
un calçat o un barral o un barril? Com si a les botigues
compréssim per escrit i no oralment; com si el més nor·
mal del món fos apuntar en un paper el que vols com·
prar i ensenyar-lo a la dependenta. Com si fos habitual
que una sabateria vengués bots o barrals i sabates soltes;
o una bodega o una fusteria, sabates. Genial.
Hi ha qui s’empesca raons realment apocalíptiques i
esfereïdores. ¿Com sabrem de quina manera es pronun·
cien les paraules si no porten diacrític?, per exemple, net
o nét; te o té. Sense veure que les criatures que no saben
llegir ni escriure les diferencien nítidament i no s’hi fan
cap embolic.
(En aquest sentit el vídeo abans citat és paradigmà·
tic: hi fan una sèrie de jocs de paraules i, com que són
orals, que s’escriguin o amb diacrítics és absolutament
irrellevant.)
Sense adonar-se que això mateix passa en moltes
d’altres paraules, per exemple a bec, tens o sou, i no causa
el més mínim problema ni trastorn. Hi ha trios en què
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una de les paraules porta diacrític: déu, però els altres
dos deu, no. ¿Per què els antics ja véns i vens, o vénen i
venen i, en canvi, cap titlla a venien?
Per defensar els diacrítics, a més de pancartes i ví·
deos, també hi ha qui s’ha posat a compondre poemes,
cantar cançons o ha endegat campanyes heroiques ti·
pus «no passaran» a internet. Sovinteja la gent que ha
començat a fer jocs de paraules, ja sense diacrítics, per
demostrar el caos en què cauria la llengua i com serà de
tenebrós el món quan no n’hi hagi.
L’home dona a la seva dona un do, i un re, i un mi-fa-sol, tot sol
de cara al sol, ajagut damunt el sol de la cambra.

S’entén a la primera. Sembla, a més, que el significat
dels dos «dona», ni que sigui per simple col·locació, no
tenen pèrdua. A més, difícil un «home» i una «dona»
sense còpula o oposició entre si; difícil un verb precedit
per un possessiu.
A continuació, la frase vol denunciar la foscor dels
quatre «sol» que hi ha després però el que sobretot
aconsegueix és posar de manifest la incongruència de
l’antiga disposició i repartiment de diacrítics: si bé el
quart es diferència actualment amb una titlla, els tres
primers no tenen cap marca que els diferenciï i se n’en·
tén cada sentit la mar de bé, com segurament sabríem
distingir un cinquè «sol» provinent de la química que a
la frase no surt.
Hi ha ments malintencionades que atribueixen l’eli·
minació de diacrítics, més que a racionalitzar l’ortografia

Tercer dietari. Al fil de la flotació · Eulàlia Lledó

177

del català i a facilitar-ne l’aprenentatge, a possibilitar
perversament que l’alumnat no suspengui els exàmens;
ras i curt: a engandulir-lo. I amb això aquestes ments,
de passada, contribueixen al descrèdit de l’educació.
Mentre pensava en els arguments contra la desaparició
o no dels diacrítics, amb la inutilitat o no d’aquestes
titlles, em venia constantment al cap, la queixa d’aquell
alumnat —el millor de cada classe: una altra part ni sa·
bia que existissin correctors; a una altra part no se’ls
hauria acudit mai molestar-se a passar-lo encara que en
coneguessin l’existència— que deia que algunes de les
faltes que feien era perquè eren incontrolables, perquè
el corrector de català no les detectava, que no hi havia
manera que filés més prim.
Si cada avenç tècnic en l’escriptura ha suposat canvis
respecte a la literatura i a la llengua, potser que de tant
en tant pensem si és rellevant pel que fa no tan sols als
diacrítics sinó a l’ortografia en general el que poden re·
soldre els correctors dels ordinadors i el que no. Potser
aquesta sigui una clau, un detall a tenir en compte.
12-25 d’octubre del 2016
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Llegir per no plorar
(Grace Paley. La importancia de no entenderlo
todo. Trad. Arturo Muñoz. Madrid: Circulo
de Tiza, 2016)
[Una versió una mica més curta i lleugerament
diferent d’aquest article titulada «Llegir per no
plorar. La importancia de no entenderlo todo de
Grace Paley» es va publicar al HuffingtonPost el 30 de
gener del 2017]

No hi ha un pla més bo en temps de tribulació com els
que vivim que llegir Grace Paley (1922-2007). Tant ella
com la seva obra són la millor encarnació d’una Amè·
rica del nord eminentment cosmopolita i culta, regada
generosament per gent d’arreu del món. En efecte, Paley
és un òptim plançó d’una extensa família immigrant ju·
deo-russa exiliada als EUA.
Finalista del National Book Award i del Premi Pulit·
zer, és autora de tres magnífics llibres de contes: Batallas de amor (1959), Enormes cambios en el último minuto
(1974) i Más tarde, el mismo día (1985), aplegats i traduïts
en un sol volum a Cuentos completos (2005), llibre que
no sé amb quanta glòria o pena va passar, i del recull
d’assajos La importancia de no entenderlo todo (2016).
Dues cares de les mil facetes d’una autora que, amb
una escriptura de tècnica elaboradíssima i condensa·
da, plena de salts inesperats i una ironia que la inclou,
teixeix creació, vida quotidiana, art, quefer de les do·
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nes, relacions entre els sexes, lèxics familiars, política,
intercanvis mare-descendència i descripcions d’entorns
habitualment urbans, atès que al cap i a la fi és filla del
Bronx. Una literatura que no per crua i realista està
exempta de compassió i esperança; no per casualitat
la seva àlter ego literària —amiga íntima, en deia ella—
es diu Faith Darwin. Paley, activista i feminista, va ser
empresonada diverses vegades acusada de desobedi·
ència civil.
Llibres i vida sargeixen amb més d’una puntada
aquesta línia roja, obrera, feminista, antisegregacionis·
ta, pacifista, activista que recorre de dalt abaix els EUA
i que sovint oblidem. Paley i els seus escrits poden fer
que entenguem el país una mica millor (i, per tant, pot
ajudar també a reconciliar-nos-hi). Així el defineix en un
article de 1991 aplegat a La importancia de no entenderlo
todo, quan parla de la tradició i del passat del moviment
pacifista dels EUA.
Estados Unidos [...] es un país rico, poderoso, algo retrógra·
do, secretamente pobre, racista, democrático, tan grande que
resulta incómodo, cascarrabias y también honrado. (La importancia...)

Meravella veure que ja aquell mateix any, el 1991,
arran de la guerra del Golf —una guerra, no ho obli·
dem, a la qual s’oposaven un 73% d’estatunidenques
per només un 50% d’estatunidencs—, sabia que mirar la
televisió no vol dir estar millor informada (què no diria
ara Paley del valor i ús de les xarxes, què no donaria jo
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per poder-ne llegir l’anàlisi que en faria). Ho veiem en
un altre fragment del mateix llibre.
Otro informe sobre televisión [...] revelaba que existía una cor·
relación entre el conocimiento (la información) y la oposición
a la guerra. Se dividía a los telespectadores en tres grupos.
Cuanto más veía una persona la televisión, menos sabía. Los
que veían la televisión poco no estaban bien informados, pero
sí mucho mejor que los demás. (La importancia...)

Quan és aparentment autobiogràfica i personal, es·
bossa irònicament comportaments generals com punys.
De vegades, sobre l’amor i la importància dels models.
Veiem-ho en un tros, un cop més, de La importancia de
no entenderlo todo.
Mi madre era una mujer de una bondad poco frecuente. Quería
a mi padre, al que todos consideraban un hombre difícil. Este
amor me volvió muy romántica. En cuanto pude (alrededor de
los trece años) empece a buscar, y con éxito, hombres difíciles
también para mí. (La importancia...)

De vegades, sobre la sempre difícil maternitat. Aquest
fragment correspon a un altre llibre, a un dels contes re·
collits a Cuentos completos.
Cerca ya de casa, crucé corriendo nuestro parque, donde ha·
bía llevado a tomar el aire a mis hijos las tardes de los fines
de semana al acabar el verano. Paré en la zona de juegos del
nordeste, donde encontré a una docena de madres jóvenes que
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cuidaban inteligentemente de sus pequeños. Para prepararlas,
sin querer herirlas, dije: De aquí a quince años, vosotras, chi·
cas, estaréis como yo, os habréis equivocado en todo. (Cuentos
completos)

Tornem, però, a tribulacions i desastres. Les concen·
tracions pels drets humans que han emprès les dones
d’arreu del món arran de l’ascensió al poder de Donald
Trump (en efecte, com a bon president republicà s’ha
afanyat a tallar els fons per a la planificació familiar, pel
dret al propi cos), hauran trobat a faltar —especialment
les de Nova York— la seva presència íntegra, despen·
tinada i ben lliure, sempre a punt, ja fos per oposar-se,
en temps dificilíssims, a la guerra del Vietnam o a una
planta nuclear, ja fos per exigir condicions de vida dig·
nes, millorar les escoles, fer més amable la vida de bar·
ri aconseguint, per exemple, que Washington Square
Park no fos creuat per una autopista i salvar-lo així de
la destrucció.
Em va alegrar en gran manera veure que entre les
manifestants hi havia Angela Davis, justament perquè
en un dels articles de La importancia de no entenderlo
todo, Paley alerta en poques línies i amb un cas concret,
però ben representatiu i exemplar, de les difícils rela·
cions entre sexe i raça, de vegades presentades com a
excloents. Ho fa també en aquest llibre quan rememora
una conversa que va tenir a la presó amb una prostituta
més o menys blanca cap a l’any 1967, quan va ser em·
presonada per participar en una manifestació contra la
guerra del Vietnam.
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Hemos hecho muchas cosas juntas, las conozco desde hace
quince años, a Evy y a Rita quizá veinte, he estado en la calles,
codo con codo con ellas, en Ámsterdam, Leños, New Harlem;
cuando hacía mal tiempo nos tapábamos las unas a las otras.
Un día aparece Malcolm X y de pronto ya no me conocen, ya no
me hablan. Eres demasiado blanca. Ni siquiera soy tan blanca.
Veinte años, ya no me hablan. (La importancia...)

Conscient de la feina que se’ns gira, Paley hauria
desfilat amb els centenars de milers de germanes, ties,
mares, filles, àvies, amigues, netes, de les dones humils
i lluitadores —cadascuna a la seva manera— que retrata
lúcidament. S’hauria manifestat amb els centenars de
milers de dones que, fartes fins al monyo de poder ser
agafades —simbòlicament o literalment— per la xona,
amb enginy i alegria es van plantificar una gorra rosa al
cap, per si algú vol agafar-les, i van tenyir carrers, places,
ponts, de tots els colors del rosa (el que són les coses,
un color considerat masculí no fa tant als EUA atès que
és un color «fort»).
Alguns homes tímidament, gairebé vergonyosament,
les hi van acompanyar. Paley, en una entrevista que li va
fer la també escriptora A.M. Homes, una escriptora que
l’admira, relliga sòbriament amb dues frases literatura i
androcentrisme; i a més de resumir perfectament aquest
biaix, mostra un fecund camí als homes.
Una de les coses és —encara que no ho he dit mai abans— però
una de les coses que m’ha interessat és que des de sempre les
dones han comprat llibres escrits per homes, i es van adonar
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que no anaven sobre elles, ¿oi? De tota manera, ho segueixen
fent amb gran interès perquè és com llegir sobre un altre país.
Ara bé, els homes mai han correspost la cortesia.

Gener del 2107
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A propòsit de Pardo
Bazán i una pel·lícula
del japonès Yoji
Yamada

Ahir vaig anar al Verdi a veure una preciosa pel·lícu·
la japonesa de Yoji Yamada, El ocaso del samurai (2002).
Explica la història d’un aparentment dissortat samurai,
humil funcionari que ha d’empenyorar la katama per
poder enterrar la seva esposa.
Té alguns moments impagables. Per exemple, quan
el samurai explica —contingut— el seu particular procés
de civilització i parla de què significa viure amb les seves
filles i cuidar-se’n, parla del plaer de veure-les créixer
dia a dia. Per exemple, quan intenta escapolir-se d’ha·
ver d’assassinar legalment un enemic del seu clan (al
cap i a la fi és samurai) i per esquivar-ho argumenta
que el contacte amb les seves filles, amb la seva mare
malalta, la relació amb la seva difunta dona tenen com
a conseqüència incapacitar-lo per fer-ho, no li permet
tenir les dosis necessàries d’animalització i brutalitat per
perpetrar-ho.
O, per exemple, el moment —abans de començar la
lluita amb un altre samurai— on tots dos homes parlen
de les seves vides privades, de les seves dones, de les fi·
lles, de la seva vida d’homes pobres i la pel·lícula mostra
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que tot, fins i tot encara és possible deixar de banda la
violència.
Vaig sortir del cine i en l’airet que començava a esvair
i a civilitzar la xafogor d’un dels primers dies de calor
d’aquest primavera, ja al tombant de l’estiu, em va venir
al cap la fina sensibilitat i percepció de la qüestió que
Pardo Bazán mostra, per exemple, al seu Los Pazos de
Ulloa.

En un moment de Los Pazos de Ulloa (1886), Emilia Par·
do Bazán explica les diferències —no només de to i de
textura, sinó també morals i ideològiques— que hi ha
entre el brutal, groller i matusser protagonista masculí
de la novel·la i el pare de la protagonista i sogre seu. Ho
fa d’aquesta manera.
Aparte de la manía de referir en las sobremesas y entre amigos
de confianza mil anécdotas, no contrarias al pudor, pero sí a
la severidad del estómago de los oyentes, era don Manuel per·
sona cortés y de buenas formas, para presidir, verbigracia, un
duelo, asistir a una junta en la Sociedad Económica de Amigos
del País, llevar el estandarte en una procesión, ser llamado al
despacho de un gobernador en consulta. Si deseaba retirarse al
campo, no le atraía tan sólo la perspectiva de dar rienda suelta
a instintos selváticos, de andar sin corbata, de no pagar tributo
a la sociedad, sino que le solicitaban aficiones más delicadas, de
origen moderno: el deseo de tener un jardín, de cultivar fruta·
les, de hacer obras de albañilería, distracción que le embelesaba
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y que en el campo es más barata que en la ciudad.
Además, el fino trato de su mujer, la perpetua compañía de sus
hijas, suavizara ya las tradiciones rudas que por parte de los
De la Lage conservaba don Manuel: cinco hembras respetadas
y queridas civilizan al hombre más agreste. He aquí por qué el
suegro, a pesar de encontrarse cronológicamente una genera·
ción más atrás que su yerno, estaba moralmente bastantes años
más delante. (Madrid: Alianza, 1997)

20 de juny de 2005 (25 de febrer de 2019)
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