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La Beckett  
i el gènere

La Sala Beckett, sempre atenta a les 
sensibilitats creatives contemporà-
nies, ha programat per d’aquí unes 
quantes setmanes un cicle de confe-
rències, tallers i espectacles sobre La 
construcció d’estereotips de gènere en 
la ficció. Toni Casares, director de la 
sala, ens avisa “...davant les trampes 
d’una cultura masclista que duem 
històricament incorporada...”. Té 
raó. La qüestió afecta tant els autors 
teatrals com els narradors. De fet, en 
el fons, hi trobem un dels punts prin-
cipals del compromís del creador, si 
voleu en percentatges: què és més 
important, el mitjà o el missatge? O, 
en aquest cas, una proposta que en-
globa mitjà i missatge, ja que una 
obra de teatre o una novel·la curosa 
amb la discriminació de gènere, sen-
se parlar-ne explícitament, ja estaria 
donant el missatge. La responsabi-
litat dels creadors és total. Hi ha nar-
radors als quals la correcció narrati-
va en matèria de gènere portaria a 
caure en la inversemblança i l’ana-
cronia. Si un creador teatral o narra-
tiu situa la seva obra a la primera 
Edat Mitjana i basa el seu relat, sen-
se fixar el context, en la idea que els 
cristians eren bàrbars perquè eren 
uns porcs, ja que no es rentaven (co-
sa certa), i els àrabs eren civilitzats 
perquè eren nets haurà de filar molt 
prim per no caure en anacronia.  

Estereotips revisables? 
Val a dir que el teatre permet més fà-
cilment revisitar una obra i adaptar-
la, segons el criteri de l’autor i del di-
rector. Jo mateix, si la Beckett deci-
dís muntar una de les meves obres de 
teatre (ai…), com que gairebé totes 
són contemporànies, em compro-
metria a fer una revisió de diversos 
aspectes, entre els quals l’ús dels es-
tereotips de gènere. En narrativa, no. 
Avui en dia ja hi ha una minoria d’au-
tors que publiquen les novel·les no-
més en format digital. Aquesta acti-
tud fa realitat en sentit estricte el 
concepte de l’obra oberta: una no-
vel·la no s’acabarà mai. L’autor la po-
drà revisar i republicar contínua-
ment. I, no cal dir-ho, un dels factors 
que podrà modificar serà precisa-
ment aquest, el tractament dels este-
reotips de gènere. De fet, podria do-
nar a lloc a una oferta curiosa: 
“¿Aquesta novel·la com la voldrà, 
amb estereotips de gènere o sense?” 
En fi, una felicitació cordial als amics 
de la Sala Beckett, que un cop més as-
sumeixen la seva responsabilitat en 
l’àmbit creatiu de casa nostra.✒
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¿Com eren els edi-
ficis teatrals 

abans de l’Imperi Ro-
mà? ¿I les màscares que 
duien els actors? ¿Per 
què, tot i la importància 
del mim, la pantomima 
o la dansa, se n’ha con-
servat una documenta-
ció tan escassa? L’esce-
na antiga dona pistes 
reveladores a partir de 
deu textos essencials.
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Per entendre les 
novel·les de Va-
lentí Puig cal pa-
rar atenció a dues 
claus importants: 
d’una banda, no-
més es diferenci-

en dels seus dietaris en el grau de 
ficció empeltada; de l’altra, el llen-
guatge (la seua frase amb nervi, so-
vint aforística) hi és el protagonis-
ta absolut, allò que realment absor-
beix el major esforç del seu autor. 
Per això hi ha com un contínuum 
que uneix amb molta naturalitat La 
gran rutina (2007), Barcelona cau  
(2012), La vida és estranya (2014) i, 
ara, El bar de l’AVE. 

 En La gran rutina una colla de 
barcelonins passejaven les seues 
perplexitats polítiques per Viluma, 
un poble fictici del Camp de Tarra-
gona. Barcelona cau, al seu torn, és la 
crònica d’un final d’època. La caigu-
da de la Barcelona republicana, Ber-

Un país on la memòria 
encara està en carn viva

lín la vespra del suïcidi de Hitler, Ro-
ma a les envistes dels bàrbars, la 
Granada de Boabdil. Puig, simple-
ment, hi passeja una càmera indo-
lent i picardiosa i va contant. Men-
tre Franco està a punt d’empomar la 
ciutat com una poma que, ja madu-
ra, es desprén de l’arbre, unes dones 
fan fel·lacions “de genolls, sota la 
taula de jocs” als jugadors d’una par-
tida de cartes. Al fons, la resplendor 
llunyana de les bombes. Lluny, molt 
lluny, el pintor ara exiliat Salvador 
Dalí suggereix des de l’estranger 
constituir a Catalunya un Ministe-
ri de la Desorganització Social (però 
les fel·latrius agenollades semblen 
perfectament organitzades). La vida 
és estranya, finalment, culmina allò 
que havia començat el banquer cor-
rupte del principi de La gran rutina: 
l’apoteosi del saqueig organitzat de 
l’erari públic que envolta una famí-
lia, els Regós, “en decadència des del 
segle XVII”. L’escenari, compartit 

quan cal, sempre és, d’alguna ma-
nera, Barcelona, perquè Valentí 
Puig ha anat fent, en tot aquest 
temps, un cant d’amor, empeltat 
d’ironies i sarcasmes, si molt con-
vé –“Com els esportistes tenen le-
sions musculars, Barcelona té le-
sions narcisistes”– a la ciutat que 
el va saber acollir des de la seua 
Mallorca natal. Com escriu en la 
seua nova narració: “La Barcelo-
na indòcil a perpetuïtat, un món 
d’emocions obscures. Formes 
gregàries, mimetisme genètic, 
grafits sacrílegs juxtaposats als 
gran vitralls catedralicis, grans 
terrasses de cafè debolides per 
l’arquitectura bancària”.  

Perpètua excitació dialògica 
Ara els protagonistes són una fa-
mília mallorquina que ha acumu-
lat una gran riquesa gràcies al 
contraban (l’ombra de Joan 
March hi és evident). La patriar-
ca del clan, la tia Adela, agonitza 
mentre la resta de la colla pren 
posicions per a les somiades pro-
digalitats de l’herència. Els per-
sonatges de Puig, immersos en 
una perpètua excitació dialògica 
i vital (com si tot un món depen-
guera del fet que ells no deixaren 
de representar el seu paper... i no 
és així, exactament?) reben la mi-
rada sarcàstica i implacable, pe-
rò també certament tendra, del 
seu creador. Així es fabrica un 
text contemporani, on es parla 
d’ETA, de Convergència i de la 
CUP, però també, si cal, de Fran-
co i de les Corts de Cadis. I de la 
Guerra Civil, naturalment, per-
què en un país on la memòria es-
tà encara en carn viva no pot fa-
llar una apel·lació a la rebotiga 
col·lectiva, allà on, rere totes les 
andròmines, encara batega una 
certa consciència vergonyant.  

 No crec que El bar de l’AVE si-
ga la millor novel·la de Valentí 
Puig. Em semblen molt més rodo-
nes La gran rutina o La vida és es-
tranya. Però aquest autor ha asso-
lit ja el punt literàriament atarà-
xic en què qualsevol dels seus tex-
tos deté un mínim de qualitat sine 
qua non. Siga dietari, novel·la, po-
esia o assaig, un Puig és un Puig. 
I per molts anys.✒
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“Cal visitar els paï-
sos africans per 

copsar aquesta enorme 
energia, aquesta vitalitat 
de societats que, en la du-
resa dels temps actuals, 
experimenten les seves 
pròpies solucions”, es-
criu Mia Couto a Parlem 
d’Àfrica, el magnífic text 
de la conferència que va 
pronunciar al CCCB i 
que el centre edita ara.
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Cinc anys després de 
debutar amb Moms-

sen, Jaume Puig (Blanes, 
1962) va guanyar el pre-
mi de novel·la curta Just 
M. Casero amb El veler 
magenta. El dia que el fi-
latèlic Abel fa 60 anys, 
l’atzar li posa al davant el 
segell més rar i valuós 
del món: a partir d’aquí 
la seva vida fa un tomb 
inesperat.
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