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Eva Piquer Un llibre sobre hàbits humans
revela que, a l’hora de dutxar-se,
cada persona és un món

Estem com cabres

U
na companya va con-
fessar-nos l’altre dia
que fuma mentre es
dutxa. Per evitar que
l’aigua li aigualeixi la

festa, vull dir la cigarreta, es va fer
penjar la dutxa a l’altura de les es-
patlles. No em pregunteu com
s’ho fa, però assegura que es renta
els cabells sense deixar de fumar.

Coses més rares s’han vist. Hi
ha qui comença a ensabonar-se
pel peu esquerre, després passa al
dret i continua cos amunt (són
tants com els que comencen per
dalt i van baixant fins a les ungles
dels peus). Hi ha qui tapa el forat
per on s’escorre l’aigua per por
que en surti una serp. Hi ha qui fa
servir un xampú diferent cada dia
de la setmana. Hi ha qui necessi-
ta quatre tovalloles netes per ei-
xugar-se. Hi ha qui obre la dutxa
quan es lleva i deixa que ragi i ragi
i ragi abans de ficar-s’hi.

En la mateixa línia, alguns mal-
gastadors estiren la cadena dues
vegades abans i dues vegades des-
prés de fer servir el vàter. La relació
amb la tassa és curiosa: certes per-
sones no s’hi asseuen si no estan
despullades de cap a peus. D’altres
poden dur camisa i pantalons i sa-
marreta imperi, però s’han de treu-
re per sistema els anells i el rellot-
ge. No m’estendré en les discussi-
ons familiars al voltant del paper
higiènic, que han causat més d’un
divorci “per diferències irreconcili-
ables”,perquèsem’acabaria l’espai.
Sí que vull alertar (això, ep, és una
pàgina de cultura) que l’hàbit de lle-
giral lavaboperilla: s’estàposantde
moda tenir-hi un televisor.

Tothom té els vicis que té, i un
dels meus consisteix a llegir lli-
brets com els que recullen vicis
aliens. Si fa un any em vaig com-

prar via Amazon.com el volum
Admit It, You’re Crazy! (Admet-
ho, ets boig!), de Judy Reiser, ara
me n’ha arribat per correu trans-
atlàntic una segona entrega, fir-
mada per la mateixa autora: And
I Thought I Was Crazy! (I em pen-
sava que jo era boig!).

Els diners ens fan parar bojos a
tots plegats, rics i mileuristes. Un
dissenyador gràfic de 28 anys des-
infecta a cops de planxa els bitllets
vells que li arriben a les mans. Una
jubiladade70vapelcarrerbuscant

monedes perdudes: quan en troba
una l’agafa amb un clínex i la renta
ambsabóabansdeficar-se-laalmo-
neder. Un fotògraf de 62 anys sap
en tot moment quants dòlars porta
al damunt, cèntim a cèntim.

Un empleat de banca dubtava
entre menjar-se primer els ingredi-
ents del plat que més li agradaven
o deixar-los per al final: incapaç de
decidir-se, va optar per menjar-se’ls
per ordre alfabètic, i sempre més
ho ha fet així. Una periodista fa el
llit just a l’instant d’abandonar els

llençols, fins al punt que si el seu
marit s’aixeca només per anar al la-
vabo, quan torna cap al llit ja se’l
troba fet. Un enginyer que viu sol
crida “hola, sóc aquí” quan entra a
casa seva, tot i sabent que no hi ha
ningú. I un estudiant previsor lle-
geix d’entrada l’última pàgina de les
novel·les, per si tingués la desgràcia
demorir-seamitja lectura:almenys
moriria sabent com acaben.

Estem com cabres, però no
estem sols: embogim en ramat.

epiquer@avui.cat

Sembla que va de
baixa el costum de
llegir al lavabo:
s’està posant de
moda tenir-hi un
televisor

Crònica desacomplexada

Hi ha qui s’ensabona de baix a dalt i hi ha qui ho fa sempre de dalt a baix ■ AFP / IGOR AKIMOV

ElComentari Jordi Coca

El proper 21 d’abril Josep
Palau i Fabre farà 90 anys.
Que jo sàpiga cap teatre

públic té previst programar-lo. Es
faran coses, és clar. Primer, la
Fundació Palau de Caldetes inici-
arà els actes, el mes de febrer,
amb una exposició Palau-Picasso.
Després l’Espai Brossa prepara
propostes amb la SGAE per om-
plir el Barri Brossa d’enguany. És
a dir, Brossa cedirà espai a Palau i
Fabre… I finalment l’Auditori té

Palau i Fabre, 90 anys

previst estrenar el mateix 21
d’abril un concert de producció
pròpia amb música de Mariona
Vila i la veu de Lídia Pujol, amb
diversos músics. Però del teatre
de Palau i Fabre, res de res.

El cas dels grans equipaments
teatrals que a Catalunya funcio-
nen amb diners dels ciutadans és
una vergonya. Es gestionen des
dels interessos d’uns grups i amb
un esperit entre esnob i comerci-
al. El TNC, per exemple, ara co-

mença a programar el que unes
quantes persones ens hem pas-
sat vuit anys denunciant que no
es feia. Amb tot, jo sempre he dit
que el problema real del TNC és
de model i, segons sembla, en el
model imperant no hi caben el
rigor dramatúrgic, el sentit de la
llengua, el reconeixement de tra-
jectòries personals coherents i
agosarades, la cultura més enllà
de la distracció… Al TNC hi domi-
na una vida escènica evanescent i

fàcil que només accepta les pro-
postes serioses si vénen de l’es-
tranger. La resta sovint cau en un
papanatisme astorador que de
vegades recorda els moments de
Màrius Cabré. En un món com
aquest Palau i Fabre no hi té lloc.
Per què ens hauríem de plantejar
l’ús que fa del mite? Per què cal
aturar-se en el sentit que l’Alqui-
mista dóna al concepte de teatre
espasme? No, en un teatre públic
sembla que això no cal.

El problema real del
TNC és de model i en
el model imperant no
hi caben el rigor
dramatúrgic ni el
sentit de la llengua


