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Mostrar la bellesa del 
dolor humà

El professor frustrat i 
la redacció de l’alumne 
que mai parla 
Ho escric d’entrada perquè així ja 
queda dit: aneu a veure El chico de la 
última fila a la Sala Beckett. L’obra 
de Juan Mayorga és esplèndida, i 
aquesta enèsima adaptació –dirigi-
da per Andrés Lima– no la desme-
reix gens. A part de l’al·licient d’as-
saborir el debut de Sergi López en el 
teatre de text, us seduirà sens dub-
te la interpretació del jove Guillem 
Barbosa. 

“Hi ha res més trist que ensenyar 
literatura al batxillerat? –es pre-
gunta en Germán, el professor de 
l’obra, desesperat de tant corregir 
redaccions dolentes–. Vaig triar 
aquesta professió pensant que viu-
ria en contacte amb els grans llibres. 
Només estic en contacte amb l’hor-
ror”. Però, de cop, d’entre les narra-
cions anodines que corregeix, en so-
bresurt una, escrita per un noi que 
mai intervé a classe i que seu a l’úl-
tima fila. Vet aquí l’inici d’un joc te-
atral sobre l’origen i els límits de la 
creació, en què es confonen realitat 
i ficció. Els espectadors amb vel·le-
ïtats literàries agrairan les lliçons 
d’escriptura que ens brinda Mayor-
ga al llarg de les diverses escenes. 
Per exemple: “Si no és versemblant 
no val, encara que sigui veritat”. 

La primera cosa que s’ha de plan-
tejar un escriptor, diu el professor 
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interpretat per Sergi López, és per a 
qui escriu. I quina reacció pretén 
provocar en els lectors. “És molt fà-
cil destacar el pitjor de qualsevol, 
per aconseguir que la gent mediocre 
se senti superior i se’n rigui. És molt 
fàcil agafar un personatge i mirar-
ne el cantó més ridícul. El que és di-
fícil és mirar-se’l de prop, sense pre-
judicis, sense condemnar-lo a pri-
ori. Trobar-ne les raons, la ferida, 
les petites esperances, la desespera-
ció. Mostrar la bellesa del dolor hu-
mà: això només es troba a l’abast de 
l’autèntic artista”. 

Si vostè sap com s’ha 
d’escriure, per què no 
escriu? 
 
L’alumne avantatjat, que es diu 
Claudio, dispara la pregunta clau al 
professor de literatura: “Si vostè sap 
com fer-ho, per què no ho fa?” I el 
professor respon: “Ho vaig intentar. 
Fa molts anys. Fins que em vaig 
adonar que no era prou bo. Tu tam-
poc ets prou bo, però podries arribar 
a ser-ho. Tens un do”. 

En aquest punt, en Germán se’m 
barreja dins del cap amb un altre 
professor: el que retrata Mircea 
Cartarescu a Solenoide (Edicions 
del Periscopi, traducció d’Antònia 
Escandell Tur). També ell va ser un 
aspirant a escriptor. Ho confessa ai-
xí: “Com gairebé tots els professors 
de la meva especialitat, durant un 

temps vaig fantasiar amb la idea 
d’esdevenir escriptor, igual que dins 
el violinista que toca per les taules 
encara hi viu, encongit i degenerat, 
un Efimov que una vegada va creu-
re que era un gran violinista. Per 
què vaig perdre jo la fe, per què no 
vaig tenir prou confiança en mi per 
passar, amb un somriure de superi-
oritat, per sobre d’aquell vespre al 
cenacle, per què no vaig tenir el con-
venciment maníac de tenir raó a 
despit de tots, quan el mite de l’es-
criptor incomprès és tan poderós, 
amb la seva dosi de kitsch obligatò-
ria, per què no vaig creure en el meu 
poema molt més que en la realitat 
del món, he buscat resposta a tot ai-
xò cada dia de la meva vida”. 

La necessitat de les 
històries i el camí cap 
al sentit de la vida 
 
El professor de Cartarescu es con-
sola pensant que ha trobat el sentit 
de l’existència: “La frustració de no 
esdevenir escriptor em va mostrar, 
paradoxalment, i espero que això no 
sigui una altra il·lusió, el camí cap al 
sentit vertader de la meva vida. No 
vaig escriure ficció, però això em va 
fer descobrir l’autèntica vocació: la 
de cercar en la realitat”. El profes-
sor de Mayorga defensa la impor-
tància dels relats: “La gent necessi-
ta que li expliquin històries, sense 
contes la vida no val res”.!

PERE TORDERA

ARA

MARC ROVIRA

SERGI LÓPEZ

JUAN MAYORGA

MIRCEA CARTARESCU

A totes les cases hi ha una història digna de ser explicada, i a totes 
les aules hi ha algú que seu a l’última fila i es dedica a mirar
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De la A a la Z

Les anomenades “minories sexuals”, o 
col·lectius que durant molt de temps han 
sofert discriminació a causa de les seves 

tendències en aquest camp, frueixen cada cop 
més de les llibertats que els pertoquen, la per-
missivitat que és del cas i els drets consuetu-
dinaris de tothom. Tanmateix, com que en 
aquesta qüestió, com en moltes d’altres, la llui-
ta no s’acaba mai, uns quants d’aquests col·lec-
tius s’han aplegat –si més no als diaris i amb 
vista a la publicitat– en unes sigles força irre-
coneixibles: LGTBI, que representa lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals; co-
sa, la darrera, que no s’acaba d’entendre a qui 
representa exclusivament. Tot va començar 
amb unes associacions en defensa dels gais i de 
les lesbianes; llavors es van queixar les perso-
nes transsexuals i van afegir-hi una lletra; des-
prés, els bisexuals; finalment, els intersexuals. 

Si tenim present que la vida sexual presen-
ta unes variacions gairebé infinites, no serà 
estrany que calgui afegir-hi alguna lletra més. 
Totes aquelles tendències sexuals que Krafft-
Ebing considerava patològiques –totes ho 
eren per a ell, llevat de l’heterosexualitat, i 
amb propòsit de matrimoni eclesiàstic–, un 
dia o altre hauran de ser considerades tan 
normals i amb necessitat de lleis i de protec-
ció com la suposadament més comuna. Per 
exemple: ¿no hi ha zoòfils, al món? La munta-
nya n’és plena. Per tant, haurem de dir 
LGTBIZ. ¿No hi ha, també, onanistes? Doncs 
una altra lletra, la O. ¿No hi ha nimfòmanes? 
Ja ho crec, que n’hi ha; doncs ara tenim 
LGTBIZON. Home! També hi ha homes que 
els agraden –només això– les mènades, nim-
fes furioses del seguici de Dionís. Doncs ja te-
nim LGTBIZONM. ¿I els sadomasoquistes? 
Entra de cop una altra lletra, la S: LGTBI-
ZONMS. Tantes realitats i amb un nom tan 
impronunciable! 

La llista es faria tan llarga que només te-
nim, vist el problema per endavant, dues so-
lucions: o anomenem aquesta suma de “mi-
nories” maltractades i mal enteses durant 
molt de temps amb el qualificatiu de “la gent 
de l’abecedari”, o sempre en quedarà una o al-
tra per identificar, catalogar i defensar. Això 
sembla una facècia, però com tantes coses que 
passen als nostres temps “políticament cor-
rectes”, amaga una qüestió molt preocupant: 
la catalogació simplista de determinades mi-
nories a efectes de la propaganda (i també de 
la llibertat, esclar) dissimula una vegada més 
el problema de fons, el de debò: mentre ningú 
no faci mal al seu proïsme i tot es faci amb 
aquiescència, és millor defensar la llibertat i 
els drets de tot el gènere humà sense discer-
nir i catalogar les persones pels seus costums 
de llit i d’entrecuix, que són, comptat i deba-
tut, peccata minuta.!
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