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T
enim un periodista
canadenc estressat
que un bon dia va
canviar de xip, es
va obligar a frenar
el ritme i es va con-

vertir en una mena de guru del
moviment Slow, que proclama
les virtuts de la desacceleració.
Tenim una periodista catalana
estressada que un bon dia va
entrevistar el periodista cana-
denc, va escriure a corre-cuita
una crònica sobre la necessitat
d’alentir el pas i va continuar
anant de bòlit, amb un coet al
cul i amb la llengua als peus.

I tenim que el periodista ca-
nadenc convida la periodista
catalana a casa seva: “Si mai
véns a Londres, truca’m i t’en-
senyaré com pots disfrutar a
poc a poc d’una ciutat tan rà-
pida. Et convidaré a sopar a
casa, farem un àpat a l’estil
Slow Food”. La periodista cata-
lana, que és també una cronis-
ta desacomplexada, s’ho va
prendre al peu de la lletra:
quan finalment va trobar un
forat a l’agenda per volar cap a
la capital britànica, ho va co-
municar per mail al periodista
canadenc establert a Londres.
Havia passat mig any, però la
invitació seguia vigent.

I ja em teniu incomplint la
decisió de desplaçar-me sempre
a peu per evitar atemptats i
agafant un tren per plantar-me
a casa de Carl Honoré, autor
d’Elogio de la lentitud (RBA), un
llibre contra l’addicció a la ve-
locitat que es va publicar en an-
glès la primavera del 2004 i
s’ha traduït fins ara a 22 idio-
mes. Honoré no ha inventat
res: ha posat paraules a una fi-

losofia de vida cada cop més es-
tesa, consistent a guanyar la ba-
talla al rellotge i, si pot ser, a
prescindir-ne i tot, d’aquest ins-
trument que ens esclavitza.
Perquè la lentitud en molts ter-
renys (l’alimentació, l’educa-
ció, el sexe, la feina...) resulta
sens dubte més profitosa que
les presses que ens porten a
córrer molt per arribar cinc mi-
nuts abans allà on hauríem ar-
ribat igualment, o millor, cinc
minuts després. Un amic i una
amiga que saben que he quedat
amb el Senyor Slow em dema-
nen que li faci arribar un mis-
satge idèntic: que la lectura del
seu llibre els ha transformat.

Com que jo encara no he in-
terioritzat el discurs d’Honoré,
no puc evitar pensar que pot-
ser és desproporcionat encabir
un sopar tipus Slow Food en un
viatge de només tres dies a Lon-
dres. La pressa que porto in-
corporada de sèrie no m’aboca
als McDonald’s ni als Kentucky
Fried Chicken, però sí als Pret
a Manger, una cadena londi-
nenca amb presència a Nova
York i a Hong Kong que és
l’equivalent dels nostres Fresh
& Ready i que té 150 botigues
que ofereixen un menjar sa, bo
i ràpid, amb perdó. Ja entenc

que dinar o sopar a peu dret i
d’una esgarrapada no deu ser
cap model de Slow Food, però
vaja. L’únic que em desconcer-
ta és que de les amanides en di-
guin “entrepans sense pa”, en
els locals d’aquesta cadena.

Em pregunto com deu ser un
sopar pausat. La resposta la
sabré d’aquí a un parell
d’hores, quan m’hagi quedat
clar que aquella és l’última
plata amb pizza casolana que
surt del forn. Els dos amfitri-
ons, Carl Honoré i la seva dona,
van traient pizza mentre dura
la conversa. Quan ja sembla
que el sopar ha acabat, ens ser-
veixen una amanida de mon-
getes. I, encara després, arriba
un pastís amb mores. Tots dos
es disculpen perquè el pastís
no és fet a casa, tal com manen
els puristes del moviment Slow.
L’han comprat en un forn del
barri, però no és un forn qual-
sevol: hi fan un pa deliciós, a la
manera artesanal.

La dona de Carl Honoré és
anglesa, es diu Miranda France
i treballa com a crítica literària
i escriptora de viatges. Del 1993
al 1995 la parella va residir a
Brasil i Buenos Aires. D’aquell
pas per l’Argentina en conser-
ven un espanyol perfecte i un

llibre escrit per la Miranda,
Malos tiempos en Buenos Aires, pu-
blicat per Plaza & Janés dins de
la col·lecció Mujeres viajeras,
amb un pròleg de Marta Pes-
sarrodona. L’altre llibre d’ella,
que relata els viatges de l’au-
tora per Espanya, no s’ha tra-
duït al castellà, tot i tenir un
títol molt atractiu aquest any
del quart centenari: Don Quixo-
te’s Desillusions.

La Miranda i el Carl viuen en
un barri de Londres que té la
concentració de nens per qui-
lòmetre quadrat més alta de
tot el país. Una mena de Sant
Cugat britànic, per enten-
dre’ns. Ells compleixen l’esta-
dística amb dos fills: el Benja-
min, de sis anys, i la Susannah,
que aviat en farà quatre. Quan
el nen en tenia dos, el pare de
la criatura li llegia el conte de
cada nit a tota velocitat. Fins
que un bon dia, a l’aeroport
romà de Fiumicino, va topar
amb un article de diari sobre
una col·lecció de contes clàssics
concentrats en fragments so-
nors de seixanta segons cadas-
cun. La primera reacció d’Ho-
noré va ser cridar eureka. Si ha-
gués tingut un ordinador a mà,
s’hauria abocat a comprar a
través d’Amazon la sèrie sen-
cera de contes en un minut. En
lloc d’això, es va aturar a exa-
minar la seva eufòria, es va sen-
tir culpable i s’ho va prendre
com una revelació.

Ara Carl Honoré explica als
fills contes en versió ampliada,
a l’estil Slow. A poc a poc i amb
bona lletra. Però la desaccele-
ració autoimposada no l’ha
apartat del món: si li envies un
mail, te’l respon a l’acte.

I amb bona lletra
Eva Piquer

evapiquer@hotmail.com

Una visita a casa de
Carl Honoré, autor d’un llibre
contra el culte a la velocitat,

permet menjar pizza casolana
a l’estil Slow

Carl Honoré pren el te a la seva casa de Londres, després de sopar pizza i amanida
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Gertrud
Jordi Coc a

● Sebastià Alzamora i Mi-
quel de Palol van anar

als cinemes Verdi a veure
Ordet, de Carl Theodor Dre-
yer (1898-1968). Jo, en canvi,
vaig triar Gertrud, una me-
ravella que el director danès
ens va regalar l’any 1964.
L’argument és aparentment
molt simple: una dona ca-
sada i en bona posició soci-
al s’enamora d’un composi-
tor més jove. Però natural-
ment la pel·lícula és molt
més que aquest argument.
¿O encara no és prou clar
que a partir del tema d’un
home i una dona que s’esti-
men tant es pot fer una obra
mestra com una perillosa
màquina de destruir neu-
rones i criteris fonamentals?
En tot cas, a Gertrud, Dreyer
s’esforça a encarnar un pro-
blema del cristianisme que
és diferent de la resurrecció
que tractava Alzamora al
seu article. Aquí ens mostra
com afecta als humans el
lliure albir, o si de fet tot
està perfectament predeter-
minat per voluntat divina.
Aquesta és l’arrel del film,
i d’aquí sorgeix tant la rela-
ció que Gertrud havia tin-
gut amb el seu pare com la
que té amb l’amic que tre-
balla justament aquest tema
del lliure albir en un estu-
di que culmina en un volum
sobre Racine (el jansenisme
és darrere de tot això) que
justament al final de Gertrud
és lliurat a la protagonista.
Aquest teixit intel·lectual de
fons, aquesta matèria no evi-
dent, en art sempre és infi-
nitament més important
que el suport temàtic im-
mediat, amb la condició que
no s’imposi com un mer dis-
curs de la raó.

Les llargues converses en
què els personatges miren
al buit sense moure les par-
pelles, l’absència quasi com-
pleta de fons musical, l’es-
sencialitat extrema del de-
corats, el joc de Gertrud i el
mirall que ens mostra d’una
altra manera la dualitat de
la protagonista que no sap
què decidir. Hi ha més coses,
és clar, però sobretot hi ha
la profunda correspondèn-
cia entre allò de què se’ns
parla i el ritme lentíssim
dels diàlegs i de la càmera,
entre el debat de fons i la
morositat de les situacions,
entre la convencionalitat de
la vida quotidiana d’aques-
ta dona i la cruïlla on l’ha
dut la vida. L’art veritable
sempre és així, se sustenta
en una cosa lleu i aparent,
banal i tot (com la diferent
fortuna de les dues parelles
a Anna Karenina), però per
dessota circula un discurs
poderós, ferri, complex.
Aquesta és la diferència
entre les obres que queden
entre nosaltres (amb sort) i
les que també amb sort no
queden.


