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Bronislaw Mali-
nowski, pare de 
l ’ a n t r o p o l o g i a  
moderna, va dei-
xar de ser un eu-
ropeu pulcre amb 
salacot i pipa que 

trescava pels illots de corall amb la 
llibreta a la mà quan es van publicar 
els seus diaris íntims, apunta Adrià 
Pujol. L’autor de l’estudi sobre els 
barcelonins, en canvi, mai ha pretès 
ser un testimoni no involucrat. La 
veu de l’analista aquí es dissol amb 
les altres en un conjunt dissonant. 
Ja d’entrada, l’observador s’embru-
ta les mans amb una realitat que no 
sap desxifrar del tot. 

L’antropologia es demostra així 
com una ciència paradoxal. L’inves-
tigador no pot ser mai exclòs del con-

La identitat és una estratègia
junt que observa, és un intrús dins el 
seu propi laboratori. Observant els 
altres, Pujol es retrata a si mateix. Les 
seves pròpies contradiccions són 
també les que defineixen la ciutat, 
aquesta o qualsevol altra. Viure a la 
ciutat significa oblidar com és cami-
nar de nit sota el cel ras i aprendre a 
creuar el carrer al compàs dels se-
màfors. La ciutat ofega tota 
espontaneïtat i dona, al-
hora, la sensació que tot 
hi és possible. 

Barcelona és un 
espai geogràficament 
definible. Els carrers 
i les cases poden ser 
comptabilitzats un a 
un, fins i tot les perso-
nes. Però Barcelona és 
una identitat simbòlica es-

un monument de pedra al camí de 
l’escola i revela així per què “ser ca-
talà és una feinada”. Viure entre els 
catalans significa anar construint 
contínuament uns marcs inestables 
que mai perduren, per molt lluents 
i atractius que puguin semblar, com 
la marca Barcelona els anys noran-
ta del segle passat o el Procés 
aquests últims anys. La fragilitat 
persisteix. Carregada amb el llast de 
tanta llibertat, de poder ser-ho tot i 
res, la ciutat esbufega.  

A sota de l’amable remor dels 
carrers, Adrià Pujol narra una al-
tra història, la del cicle de la vida 
i de la mort: l’alegria de les prima-
veres, l’opulència de l’estiu, l’an-
goixa davant la mort i l’eterna es-
perança d’un nou inici. Desvincu-
lada de tot dogma, la comprensió 
de l’entorn esdevé llavors una nar-
ració per sobreviure, per contra-
restar amb el coneixement el buit 
de les indefinicions.!
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munyedissa. És un espai anhelat 
perquè permet viure-hi sense pen-
sar mai en la pròpia condició. A la 
gran ciutat, la identitat és una estra-
tègia, una de les camises de treure i 
posar. I es pot utilitzar la més ade-
quada per a cada ocasió. Així, la Bar-
celona actual atrapada sota la lupa és 

una insolència que sacseja la pau 
de les existències acomoda-

des. Els barcelonins ce-
lebren la seva ciutat 

perquè no els obliga a 
pensar mai qui són 
ni quin lloc ocupen 
en un paisatge fun-
gible, sempre canvi-

ant, del tot inestable. 
Acompanyant les 

filles a l’escola, l’autor 
s’adona que no hi ha ni 

L’any 1971, Jea-
nette publicava 
un dels set polza-
des més icònics de 
la història de la 
música pop espa-
nyola: Soy rebelde, 

amb text de Manuel Alejandro, una 
cançó que la dictadura va censurar als 
menors de 16 anys. Per si hi ha algun 
lector despistat, la lletra feia així: “Yo 
soy rebelde porque el mundo me ha 
hecho así. Porque nadie me ha tratado 
con amor. Porque nadie me ha querido 
nunca oir”. L’escriptora francesa Vir-
ginie Despentes també va ser, és i se-
rà rebel, perquè el món li ha repartit 
hòsties de tots els colors. Fuetades 
personals i col·lectives marcades en 
la mirada, en cicatrius internes i ex-
ternes, promogudes per la seva con-
dició de dona, de classe obrera i mi-
litant de la subcultura punk. Però al 
contrari de la protagonista de la can-
çó de Jeanette, a Despentes sí que se 
l’escolta, és una de les grans referents 
del feminisme a escala planetària. 
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PERFIL Teoria King Kong, publicat en 
francès l’any 2006, no és un assaig fà-
cil, ni amable, ni de naturalesa refle-
xiva, és una obra desafiant, agressiva 
i de violència constant. Recurrent, 
però no gratuïta. Perquè Despentes 
descriu amb inusual i anticanònica 
combativitat el que suposa ser una 
dona en una societat occidental i su-
posadament avançada com la france-
sa. I haver nascut noia, creieu-me, és 
sortir d’inici en vergonyosa desigual-
tat de condicions. L’autora parla des 
del jo, mirant-te als ulls, sense parpe-
llejar, buscant la reacció de qui vulgui 
escoltar: “Francament, me n’alegro 
per totes aquelles que ja els sembla bé 
com van les coses. Ho dic sense la més 
mínima ironia. Passa, senzillament, 
que no formo part d’aquest grup”, es-
criu en el segon paràgraf de les 148 in-
cendiàries pàgines del llibre. 

Concebut com un assaig feminis-
ta, Despentes fa una lectura marxista 
de la falta d’emancipació femenina i 
la seva submissió (“Els cossos de les 
dones només pertanyen als homes 
per contrarestar el fet que els cossos 
dels homes pertanyen a la produc-
ció”), assenyalant a tothom per igual. 
No comet l’error de ser condescen-
dent amb el seu gènere –ella matei-
xa reconeix haver estat “a milers de 
quilòmetres” del feminisme– ni de 
provar de no generalitzar constant-
ment sobre la condició masculina. 
Possiblement molts homes se sentin 
atacats a cada tres línies de Teoria 
King Kong perquè no es troben repre-
sentats en les moltes denúncies que 
apunta Despentes. Mal fet, aquest 
manifest no va d’individus i sí de 
col·lectius, i el sexe masculí gaudeix 
de privilegis ancestrals pel fet d’haver 
nascut amb penis. Llegir les veritats 
pot fer mal, però és necessari i im-
prescindible sentir-se interpel·lat. 

Tabús que calia trencar 
Despentes utilitza gran part del lli-
bre per parlar de tres temes tabú 
que ha viscut en primera perso-
na: la prostitució (va exercir-la du-
rant dos anys), la pornografia i les 
violacions, experiència que ja havia 
tocat a Folla’m (la seva primera no-
vel·la, del 1993) i on el lector troba-
rà desgraciades coincidències amb 
el cas de “la manada”: “Els homes 
s’ho maneguen per creure’s que a 
les noies a qui els passa això, en la 
mesura en què en surten vives, no 
els desagradava tant”, escriu l’auto-
ra, a qui van violar quan tenia 
17 anys. La dictadura del cànon es-
tètic, la conquesta política mascu-
lina, la violència, la construcció de 
la feminitat. Tot és aquí, en aques-
tes pàgines, com ho és a les nostres 
cases i carrers. 

En l’última edició del festival 
Primera Persona, Anna Gabriel 
(llavors diputada de la CUP) recor-
dava com va canviar-li la vida arri-
bar a Simone de Beauvoir quan era 
adolescent. Amb ella, la política de 
Sallent va reformular la seva idea 
d’opressió de gènere i concepció de 
família. Tan important com va ser 
per a Gabriel la irrupció de Beau-
voir ho serà la de Despentes per a 
moltes, i molts, mil·lennials, que 
ara poden llegir Teoria King Kong 
en català gràcies a la bona feina de 
L’Altra Editorial. Estem davant 
d’un llibre que farà mutar la con-
cepció d’opressió de gènere, o que, 
com a mínim, donarà eines per 
comprendre l’actual i indispensa-
ble reivindicació feminista, bàsica 
per construir una societat justa i 
igualitària. Per això és vital que tot-
hom que pugui –dona, home, 
transgènere– s’hi acosti amb els 
ulls, i el cap, ben oberts.!
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