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El pecat de Graupera

   2

“És una llàstima que
ànimes excepcionals no
trobin espai per
desplegar les ales, amb
gent mediocre amb les
tisores a punt per
esquilar

MÍRIAM DÍEZ BOSCH

Sosté Jordi Grau pera, filòsof hete ro dox for- 
mat entre Cata lu nya i els Estats Units, que
aquí no por tem gens bé l’èxit dels altres.
Exac ta ment el que no se’ns dona a la per- 
fecció és con viure amb els superbs. I si a
més els pre po tents no ho són de mena sinó
que s’ho han tre ba llat, pit jor. Els retra iem
que “s’ho tenen molt cre gut”, que són petu- 
lants, xulo pis ci nes, cre guts, orgu llo sos.
Quan vaig començar a estu diar teo lo gia, em va que dar enre gis trat al front
que el que Déu no tolera a la huma ni tat és una acti tud. I aquesta és la de
l’orgull, la supèrbia, el sen tir-se com Déu, o pit jor encara, per sobre d’ell.
Adam i Eva com a para digma de qui es creu supe rior a la llei divina.

Grau pera és un artista de l’arti cu lisme i de la recerca política que va néixer el
1981, any en què va morir Josep Pla, a qui no es tit lla pre ci sa ment de per- 
sona humil, sinó que també com par teix el calaix dels arro gants i pagats de si
matei xos. Grau pera posa el dit a la llaga quan ens diu que com més fràgil és
una comu ni tat, més neces si tat té de cen su rar els caràcters forts (ho escriu a
La supèrbia, Frag menta Edi to rial). Aquest pen sa dor bar ce loní n’ha par lat en
un curs sobre els pecats capi tals que ens pro po sava aquesta tar dor l’Ins ti tut
d’Huma ni tats a Bar ce lona i la supèrbia ha estat el pecat que ha tan cat el
cicle. Ha coin ci dit aquesta exal tació de la supèrbia amb l’estrena aquesta set- 
mana als cine mes d’una de les pel·lícules que més refle xi o nen sobre el poder
de les obses si ons i la lli ber tat d’esco llir camins dife rents i ins pi ra dors, The
mys tery of the pink fla mingo. El docu men tal psi codèlic tenyit de rosa pre- 
senta per so nat ges estra fo la ris i estrambòtics, gent que per se gueix les pas si- 
ons, que sol ser la manera en què els artis tes i les per so nes empre ne do res
solen tri om far. Sem bla que dar re ra ment, començant per Grau pera i aca bant
amb els fla mencs, el meu vol tant esti gui ple de senyals que em par len de les
difi cul tats de la gent que sobre surt. Des ta car acaba sent sinònim de ser pre- 
tensiós, tibat, altiu i sor tit de to. La medi o cri tat és un gran cin turó que ho vol
dei xar tot collat a mesura.

A Jordi Grau pera, el vaig conèixer fa anys en una càlida lli bre ria tete ria de
Bro oklyn, on ell vivia i jo havia anat per feina. Quan tor nava cap al metro
anava res se guint què m’havia sus ci tat aquell noi vehe ment i llest amb qui
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havia estat enra o nant. Era un català a NY que podia apor tar molt en una
miríada d’àmbits. Des co nei xia jo que aca ba ria ell devo ta ment abo cat a la
política. M’estava pre nent un te amb una per sona que no pateix falsa humi li- 
tat, aquesta pato lo gia que afecta sobre tot la classe política però que s’enco- 
mana també a molts diri gents des de la cul tura fins a la uni ver si tat. Ell no
era així. Les reli gi ons també han estat molt mal des tres amb la gestió de la
humi li tat. Si bé és una acti tud de man su e tud enco mi a ble, també s’ha fet ser- 
vir per rebai xar el talent. Amb l’excusa de la humi li tat s’ha dis per sat molt
poten cial dins l’Església catòlica. He cone gut gent amb unes capa ci tats side- 
rals per ense nyar a la uni ver si tat però, com que les seves comu ni tats reli gi o- 
ses ho veien exces siu, no els han permès con ti nuar amb la seva car rera. O
per so nes amb unes habi li tats excep ci o nals per estar amb gent jove, i els han
posat a cui dar gent gran. O a l’inrevés. En algu nes ins ti tu ci ons pre val
aquesta dinàmica: digues-me en què ets bo i ho cas tra rem. Doncs sem bla
que a Cata lu nya, això, ho bro dem.

Grau pera encarna el pro to tip de la gent que sap (anava a escriure “sabem”
però una falsa modèstia m’ha para lit zat) què vol. Tenir-s’ho cre gut és una
acte de fe (creure-hi), de fe en les pos si bi li tats d’un mateix. Qui molt té, molt
ha de donar, frase que et fa sor tir per força de la como di tat de les pròpies
qua li tats. La meva mare parla de la gent amb recur sos com per so nes amb
“pres ta ci ons”, com si fos sin un cotxe que és automàtic o té retro vi sors que es
ple guen ells solets. Tenir pres ta ci ons és anar sufi ci ent ment equi pat per la
vida. Una vida en què si ets intel·ligent o molt des ta ca ble en algun aspecte
els altres no t’ho reco nei xen, sinó que inten ta ran menys te nir-ho, o acu sar-te
de tenir-t’ho cre gut. La gent bona, a més, no pot estar amb qual se vol. Neces- 
sita gent millor al seu cos tat, perquè ha de millo rar i la seva ambició no pot
con sis tir a mirar enrere o cap avall.

Her mann Hesse pen sava que hi ha qui es con si dera per fecte, però és només
perquè exi geix menys de si mateix. Per ser per fecte sem pre hi ha un
amplíssim marge de millora. De fet ningú no és per fecte. Alguns dels qui
tenim a prop, però, reco nei xem-ho, són fran ca ment molt bons. “È un pec- 
cato”, dirien els ita li ans, que aques tes ments hagin de mar xar perquè ningú
no és pro feta a casa seva. És una llàstima que aques tes ànimes excep ci o nals
no tro bin espai per des ple gar les ales, amb gent medi o cre amb les tiso res
sem pre a punt per esqui lar.
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