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V
iatjar a Londres
l’endemà del 21-J,
amb uns bitllets
comprats el dia
abans del 7-J, té
un punt de risc

que deu seduir els periodistes
vocacionals, però que no fa cap
gràcia als periodistes acciden-
tals que mai hem jugat a ser
corresponsals de guerra, ni
ganes. De tota manera, l’esta-
dística tampoc desaconsella
que anul·lem l’escapada: a l’era
del terrorisme global, res ga-
ranteix que estarem més se-
gurs sense sortir de casa. Sí que
és cert que ens ho pensarem
dues vegades abans d’agafar el
metro londinenc per caprici.
Quan es tracta de salvar la pell,
l’objectiu d’amortitzar la Tra-
velcard passa a un segon terme.

Per sort, el Bed & Breakfast
que hem reservat per Internet
és prou cèntric: a cinc minuts
de la Victoria Station. I el meu
principal destí turístic, el car-
rer Charing Cross, no és tan
lluny com perquè no hi pu-
guem arribar caminant. És
l’opció més barata i potser la
més ràpida: avui [divendres 22]
hi ha moltes línies subterràni-
es fora de servei. A sobre, al risc
de morir pels efectes d’una
bomba s’hi acaba d’afegir el pe-
rill de ser cosit a trets per la po-
licia. Encara no hem arribat a
l’hotel i ja hem rebut tres SMS
que fan referència al tiroteig
a l’estació de Stockwell. “Què
tal esteu pel Far West?”, diu el
missatge menys alarmant. No
sé qui me l’envia: porto un
mòbil nou que no té els nú-
meros de telèfon enregistrats.
Demano a l’emissor de l’SMS

que s’identifiqui i respon amb
una frase inquietant: “Som els
teus àngels de la guarda”.
Mama, por.

Aparquem les maletes al Bed
& Breakfast i emprenem el
camí cap a Charing Cross Road.
Sempre és més tranquil·litza-
dor anar pel carrer que que-
dar-se a l’hotel mirant la tele i
confirmant que, en efecte,
tenim motius per patir. Lon-
dres és ara com ara una ciutat
assetjada per presumptes ter-
roristes amb gorres de beisbol
i per operacions policials a
gran escala destinades a dete-
nir els criminals com sigui. Ni
que sigui a costa de matar
algun despistat.

Una guia comprada a l’aero-
port del Prat explica que a Lon-
dres hi ha molts grans magat-
zems, i descriu els avantatges
dels grans magatzems com si
fossin una fórmula comercial
exclusiva de la capital britàni-
ca: “Et permeten comprar de
tot en un mateix lloc, sense
haver d’anar de botiga en boti-
ga”. Caram, quina notícia. Un
raonament similar serviria per
defensar la concentració de lli-
breries en un mateix carrer: és
indubtable que facilita la feina
als addictes a la lletra impresa.

Més encara si l’estada a Lon-
dres només dura un cap de set-
mana llarg, el metro funciona
a mitges i les ganes d’agafar-lo
tendeixen a zero.

Al número 84 de Charing
Cross Road ja no hi ha Marks &
Co, la llibreria de vell popula-
ritzada gràcies al deliciós llibre
84, Charing Cross Road, de Hele-
ne Hanff, que recull la corres-
pondència entre l’escriptora re-
sident a Nova York i Frank
Doel, discret empleat de Marks
& Co. Una placa a la paret re-
corda, això sí, que en aquesta
adreça hi havia la llibreria im-
mortalitzada per Hanff.

No tinc temps per a la nos-
tàlgia: a Charing Cross Road
perviuen tantes llibreries que
no me les acabaré. Sí, d’acord,
la majoria són sucursals de me-
gacadenes escampades per
Gran Bretanya i pel món, però
això no em reté d’entrar-hi ni
d’envejar una ciutat amb tants
metres quadrats de llibres en
venda. “On hi ha un televisor
engegat, hi ha algú que no està
llegint”, diu una cita atribuïda
a John Irving. M’agradaria
creure que on hi ha un llibre
obert, hi ha algú que no està
planejant atemptats sagnants.
Ho penso mentre passo per Al-

hoda, al número 76 de Charing
Cross, una llibreria especialit-
zada en obres de temàtica mu-
sulmana. Aquests dies, els lon-
dinencs d’origen àrab s’han de
sentir més escrutats que mai.
És tan trist com inevitable
mirar-te’ls amb desconfiança,
sobretot quan porten motxilles
que vés a saber què amaguen.
S’entén que al mercat de Por-
tobello venguin unes samarre-
tes amb la inscripció Don’t
panic, I’m Islamic (lema que va
servir de títol d’un documen-
tal emès pel segon canal de la
BBC el passat 12 de juny).

L’establiment estrella de Cha-
ring Cross Road és la Foyles, la
llibreria independent més gran
de Londres i una de les més an-
tigues: la van fundar els ger-
mans William i Gilbert Foyle el
1903, amb la intenció de donar
servei a la gent normal i cor-
rent, no només als acadèmics i
experts en tal o tal matèria. La
prova que se’n van sortir és que
avui les cinc plantes de la cen-
tenària Foyles no tenen res a
envejar a les altres macrolli-
breries del mateix carrer, al
contrari: gràcies a una enorme
renovació per dins i per fora
que va tenir lloc el 2002, l’ac-
tual Foyles combina tradició i
modernitat, eficàcia i encant.
Fins i tot el cafè del primer pis
s’aparta de les cafeteries en
sèrie que hi ha a les cadenes
Borders o Waterstones.

No em pregunteu per què,
però a la secció de llibres sobre
Londres passo de llarg dels vo-
lums dedicats al metro més
vell del planeta i m’entretinc
una estona amb les guies de
passejades a peu.

‘Don’t panic, I’m Islamic’
Eva Piquer

evapiquer@hotmail.com

L’ambient enrarit de Londres
després dels atemptats no

impedeix visitar el carrer de
les llibreries, on destaca la

centenària Foyles

La llibreria Foyles va obrir les portes a Charing Cross Road el 1903
FOYLES
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Ara, Ángel
Pavlovsky

jordi coc a

● Fa anys vaig tenir oca-
sió de veure a Las Vegas

una actuació de Shirley Mac
Laine. Era un espectacle
magnífic, ple d’autocites, on
es jugava amb el propi mite
i on les limitacions de la veu
o del cos, inexorablement
imposades per l’edat, eren
usades amb intel·ligència a
favor d’una gran complici-
tat entre l’artista i el seu pú-
blic.

Ara una cosa similar, de
la mateixa categoria, però
amb l’aire modest que sem-
pre ha caracteritzat la feina
d’Ángel Pavlovsky, es pot
veure al teatre Borràs de Bar-
celona. El xou es titula Pa-
vlovsky, hoy, siempre, todavía…!,
que ja indica amb claredat
quin és el punt de partida:
un recull de cançons i de
números parlats, i el des-
plegament aparentment im-
provisat de diàlegs i jocs
amb els espectadors, sempre
fresc i alhora sòlidament as-
sentat en l’experiència i en
el repertori. L’acompanyen
a escena els pianistes Bàr-
bara Granados i Joan Ayme-
rich, amb un vestuari molt
adequat de Ramon Ramis.

Pavlovsky, com que el
tenim a casa i el podem
veure treballar sovint al te-
atre o a la televisió, ens sem-
bla menys mite que Shirley
Mac Laine, però a mi, tal
com he manifestat altres ve-
gades, aquest artista d’ori-
gen argentí que viu entre
nosaltres des de fa dècades,
sempre em fa pensar en els
més grans, i especialment
en els millors moments de
Joel Grey, l’admirable pre-
sentador del film de Bob
Fosse Cabaret. Elegant,
intel·ligent, verinós quan
cal, posicionat políticament
contra els abusos i els tota-
litarismes, de vegades nos-
tàlgic i sentimental en el
punt just per fer-nos veure
els perills de la melmelada…
És, efectivament, el Pavlovs-
ky de sempre, el d’avui, i ho
és encara perquè al llarg de
la seva carrera ha sabut dis-
tanciar-se del propi mite a
mesura que s’anava creant.

Amb la benvolença dels
meus companys de la secció
d’espectacles em permeto
aconsellar tothom que vagi
a veure el darrer Pavlovsky
al teatre Borràs. Veuran com
amb uns inicis ben simples
(demanar els aplaudiments
del públic) es va teixint du-
rant una hora i mitja una
trama de complicitats que
ens fan viatjar al records
més o menys reals de les
seves àvies, jueves ucraïne-
ses trasplantades a l’Argen-
tina, a l’amistat amb un in-
fant, als perills de la mani-
pulació ideològica… Encara
és un gran Pavlovsky!


