
ara llegim
45ara  DISSABTE, 27 DE GENER DEL 2018

arallegim

JORDI  
LLOVET

MINÚCIES

El senyor Ramon

Com han assenyalat diversos articles i 
manifestos apareguts darrerament a la 
premsa europea, els Estats Units han 

plantejat la qüestió de l’assetjament sexual 
d’una manera exagerada. Naturalment, totes 
les persones convictes de violació o violèn-
cia han de ser portades davant la justícia, i les 
víctimes, rescabalades i indemnitzades. 

Però una cosa molt diferent és la platxèria ge-
neral, la gresca o la sandunga (terme encunyat 
pel medievalista A.M. Espadaler) que es porten 
entre si els homes i les dones al nostre conti-
nent, en especial als països de tradició catòli-
ca. Als Estats Units, país amb una sòlida presèn-
cia de les diverses faccions del protestantisme, 
els semblarien tan inversemblants les coses que 
solen passar aquí com a nosaltres ens sembla 
abusiu que una dona porti als tribunals un ho-
me perquè li ha tocat el tou del braç, o perquè 
una dona –això també passa– aproximi els seus 
llavis als d’un home a la recerca del temps per-
dut (vull dir el temps que algú pot haver passat 
sense rebre besades delicioses). Els jueus no sé 
què fan, arreu, però van admetre al cànon de la 
Bíblia el Càntic dels càntics, un poema eròtic 
que, per molt que l’exegesi cristiana l’hagi trans-
format en una relació espiritual entre Déu i els 
creients, comença així: “Que ell em besi amb els 
petons de la seva boca”. ¡A la Bíblia! 

A Catalunya, com a bon país de religió catò-
lica, les corredisses entre homes i dones, l’es-
valotament general a causa d’un desig més avi-
at eteri, insubstancial i ingenu, van estar sem-
pre a l’ordre del dia. Una cançó molt escampa-
da al nostre país deia: “El senyor Ramon, 
empaita les criades, / el senyor Ramon empai-
ta tot el món. / Les pobres criades, quan se’n 
van al llit, / tururut, tururut, / qui gemega ja ha 
rebut.” I qui rebia, segurament, era el senyor 
Ramon, perquè la minyona li donava una plan-
tofada. És una cançó que reflecteix aquell di-
vertiment general, honorable i innocent que 
sempre s’havia practicat entre homes i dones 
sense que la cosa arribés mai –llevat d’un con-
sentiment compartit– a un acte de calibre.  

Aquí s’ha produït una confusió que ve de 
la llengua italiana: “Fare all’amore” era, fins a 
finals del segle XVIII, sinònim del nostre “fer 
la cort”, que és una activitat molt innòcua. 
Amb el temps, l’expressió italiana va perdre 
una preposició i es va convertir en “fare l’amo-
re”, equivalent de “fer l’amor” o “to make lo-
ve”. Hem d’acceptar que, mentre les coses van 
quedar en el terreny de la cortesia –virtut 
d’origen medieval, quan els poetes dels segles 
XII i XIII van homologar la dona desitjada 
amb la Verge Maria–, l’acte d’empaitar les no-
ies no tenia res susceptible de ser criminalit-
zat. Era santa platxèria.!

GETTY

L’art de matar el dolor 
amb dolor

Seria immoral deixar 
d’escriure sobre 
aquest món violent 
“Escriure sobre violència m’és tan 
natural com a Jane Austen escriu-
re sobre les bones maneres –afirma 
el dramaturg Edward Bond–. La vi-
olència configura i obsessiona la 
nostra societat i, si no deixem de ser 
violents, no tindrem cap futur. Els 
que no volen que els escriptors 
d’avui parlem sobre la violència pre-
tenen que deixem d’escriure sobre 
nosaltres mateixos i sobre la nostra 
època. Seria immoral que no escri-
víssim obres sobre la violència”. 

Edward Bond va ser, al costat de 
Harold Pinter i de Caryl Churchill, 
un dels primers defensors de Sarah 
Kane, quan –el gener del 1995– se’n 
va estrenar l’obra Blasted a la sala 
petita del Royal Court Theatre, a 
Londres, i la major part dels crítics 
se la van carregar sense contempla-
cions. Kane, com Bond, era partidà-
ria de mostrar la violència descar-
nada, amb cruesa i obscenitat, fins 
al punt d’incomodar l’espectador. 
Segons Sarah Kane (1971-1999), 
portar la violència a l’escenari era 
un intent de cauteritzar les ferides, 
de curar el dolor amb dolor. 

Aquest teatre cauteritzador va 
obtenir un reconeixement pòstum: 
el 2001, dos anys després del suïcidi 
de la dramaturga, els mateixos crí-
tics que havien dit pestes de Blasted 
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van entonar un mea culpa bastant 
unànime i van admetre que Kane, la 
maleïda Kane, autora de cinc obres 
teatrals que des d’aleshores no han 
parat de representar-se arreu, era 
un dels noms cabdals de la drama-
túrgia contemporània. 

Crear a partir de la 
desesperació és  
un cant a la vida 
 
“No trobo que les meves obres si-
guin depriments o mancades d’es-
perança –deia Sarah Kane–. Per a 
mi, crear una cosa difícil sobre la 
desesperació, o a partir d’un senti-
ment de desesperació, és el més es-
perançador que pot fer una persona, 
és un gest que afirma la vida”. Matar 
el dolor amb dolor, altre cop. Per 
continuar vivint quan la vida esde-
vé insuportable. 

I sí, és cert que el final de Blasted 
pot tenir una lectura esperançado-
ra, com observa la professora Mire-
ia Aragay al pròleg de Blasted (Re-
bentats), un text traduït per Albert 
Arribas i publicat per Arola Editors 
a la seva col·lecció de teatre contem-
porani. Un llibret, per cert, que vaig 
comprar per només tres euros al 
mateix TNC abans de veure Blasted 
a la Sala Petita (amb Pere Arquillué 
i Marta Ossó sota la direcció d’Alícia 
Gorina): quina gran iniciativa, la de 
posar a disposició del públic els tex-
tos teatrals a tan bon preu.  

“No me la posis dura si m’has de 
deixar a mitges, és dolorós”, etziba 
el personatge interpretat per Pere 
Arquillué a la seva antiga amant, de 
qui abusa verbalment i sexualment 
en una habitació d’hotel fins que la 
guerra rebenta la intimitat de la 
cambra i l’obra canvia de codi. “Per-
dó”, replica ella. 

Blasted té vint-i-tres anys però 
sembla escrita avui, cosa que refor-
ça la visió que tenia Kane d’una vi-
olència cíclica i crònica i inevitable. 
Som en ple segle XXI –Edward 
Bond va dir que Sarah Kane era “el 
primer cadàver del segle XXI”– pe-
rò no sembla pas que hagin d’atu-
rar-se a curt termini ni la violència 
domèstica ni la violència a gran es-
cala. La dramaturga britànica, que 
va parir Blasted durant la Guerra de 
Bòsnia, veia una connexió “òbvia” 
entre una violació i una guerra: 
“Una és la llavor i l’altra és l’arbre”.  

El teatre, el paisatge  
i les ferides per 
cauteritzar 
 
Penso encara en Kane, la maleïda 
Kane, dies després d’haver anat al 
Teatre Nacional. Torno a Blasted, 
per exemple, mentre llegeixo el nou 
poemari de Sebastià Alzamora –La 
netedat (Proa)– i topo amb aquest 
parell de versos: “Cauteritza el pai-
satge les ferides / dels ulls, o els ulls, 
per amor, es guareixen?”!
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Som així: ens incomoda més la representació de la violència 
que la violència en si mateixa 


