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Encara que 
Huysmans sigui 
un dels grans re-
ferents del movi-
ment decaden-
tista, foren Bau-
delaire i Poe els 

autors que més van nodrir l’espe-
rit dels autors inclosos a Savis, bo-
jos i difunts. Aquest títol tan ro-
tund i suggeridor és l’embolcall 
d’una bella idea que s’ha empescat 
en Ramon Mas de Males Herbes, 
bàsicament per mostrar-nos que 
aquest tipus de literatura anome-
nada “decadentista”, nascuda cap 
a finals del segle XIX i practicada 
fins als anys trenta del segle XX, va 
tenir uns excel·lents menestrals li-
teraris a Catalunya. Efectivament, 
tot final de segle és decadent, i la li-
teratura catalana, ara fa més o 
menys un centenar d’anys, en va 
fer el seu report particular. 

Per una literatura decadent catalana
El mot decadentista servia, en un 

principi, per insultar els adeptes al 
moviment literari, la qual cosa venia 
donada per l’atracció que sentien 
aquests escriptors per tot allò lleig 
–no els agradava pas la bellesa acos-
tumada, la trobaven artificial–, així 
que veneraven allò morbós, esbalan-
drat i malalt que els oferia la vida. De 
fet, no era altra cosa que un reflex 
pessimista de la societat canviant de 
l’època, que es balancejava entre el 
romanticisme i el modernisme. El 
que trobem en aquestes aigües pas-
sades és una actitud vital de reacció 
contra el progrés, de marginació, un 
humor negre que giravolta al voltant 
de la mort, amb personatges turmen-
tats que fugen de les pesants conven-
cions socials que els estrenyen el coll. 

Savis, bojos i difunts és una oportu-
nitat de descoberta, un llibre que ar-
remet contra certs prejudicis que van 
imposar el noucentisme i els cànons 

tenen la mateixa capacitat de conver-
tir el món que descriuen en una estu-
penda ganyota que mostra aquell in-
oblidable bategar de l’època.  

En l’anecdotari de la història de la 
literatura catalana, la majoria dels re-
lats que conformen Savis, bojos i difuns 
hi tindrien una vida pròpia efímera; ai-
xí i tot, en el seu conjunt obren un nou 
espai, prou ampli per omplir-lo i rei-
vindicar-lo encara més. És molt inte-
ressant comprovar que, malgrat l’estil 
divers de cada autor i l’anarquia impe-
rant pel que fa al llenguatge, tenen la 
voluntat de portar la parla oral a un 
magnífic registre literari, de convertir 
el català en llengua literària. Treta la 
pols que acumulaven els relats, amb el 
seu to característic i temàtic, recupe-
rats per al lector, és hora de valorar-ne 
la importància. Ara podem saber si 
connectem amb aquell vell esperit de-
cadentista tan singular que, de fet, ens 
escomet tant avui com aleshores.!
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literaris fets per Molas, Castellet i 
companyia, de vegades massa simpli-
ficadors, esbiaixats i oblidadissos. Ara 
bé, identificar noms propis com Ors, 
Rusiñol, Ruyra, Bertrana, Català, 
Guansé... com a escriptors decadents 
seria absurd; tanmateix, però, alguns 
dels relats que van escriure no deixen 
de ser una mostra perfecta de deca-
dentisme. Si parlem d’oportunitat de 
descoberta és també en d’altres sen-
tits, com per exemple el d’exhumar 
alguns autors que poden interessar el 
lector, com Xavier de Zengotita, Je-
roni Zanné, Xavier Montsalvatge, Al-
fons Maseras, Diego Ruiz o Ernest 
Martínez Ferrando, noms invisibles 
o perifèrics que fins ara eren difícils 
de trobar i poder llegir. D’altra banda, 
sorprèn comprovar que la literatura 
catalana, en aquest sentit, no té res a 
envejar a l’europea: el nivell literari és 
tan bo i tan dolent com ho pugui ser el 
francès; vull dir que aquests autors 

Ja fa uns anys que 
qui era abans Be-
atriz Preciado i 
ara és Paul B. Pre-
ciado (Burgos, 
1970) busca des-
codificar la iden-

titat de gènere. Va començar a fer-
ho com a dona des de la plataforma 
de la teoria queer amb Manifiesto 
contrasexual (2002) i ara ho fa des 
del transfeminisme i des d’una 
identitat de gènere masculina, tot i 
que evidentment l’epistemologia de 
“sexe-gènere binari” és un dels 
principals enemics a batre. Si com 
va dir Diògenes el moviment es de-
mostra caminant, el “viatger del gè-

El viatge utòpic  
de Preciado

nere” que és Preciado demostra la 
futilitat de les identitats de gènere 
transitant per elles i experimentant 
en carn pròpia que els gèneres són 
“presons del possible” –per dir-ho 
amb un títol de Marina Garcés–; és 
a dir, possibilitats d’escollir només 
entre les limitades opcions que 
s’ofereixen. 

La seva és una aposta vital i in-
tel·lectual arriscada, que va més en-
llà de l’art performatiu, disciplina 
que com a comissari artístic coneix 
bé. Res a veure amb quan Regina Jo-
sé Galindo va guanyar el Lleó d’Or 
a la Biennal de Venècia per haver-se 
sotmès a una intervenció de recons-
trucció d’himen. Preciado no juga a 
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ens pengen. Els articles van ser pu-
blicats entre el 2013 i el 2018 al dia-
ri francès Libération, i alguns d’ells 
van aparèixer a l’ARA. Hi explica la 
seva transició amb una sinceritat 
que hem d’entendre com un regal.  

Preciado comparteix amb nosal-
tres aquest “adeu Beatriz, hola Paul 
B” que l’ha obligat a barallar-se amb 
la patologització de la transsexua-
litat i amb la insultant burocràcia. 
I que l’ha portat a creuar la que és 
potser, “junto con la raza, la más vi-
olenta de las fronteras políticas in-
ventadas por la humanidad”, cosa 
que va fer físicament a la clínica no-
vaiorquesa Audre Lorde. Tot i que 
en el procés de reassignació, per cul-
pa de la seva vida itinerant, també va 
topar amb fronteres ben tangibles 
que li van fer entrenar l’art de dis-
simular la dissidència. 

Escrits des de llocs com Atenes, 
París, Nova York, Barcelona, Berlín 
o la bella Hidra, els textos són molt 
més que el trànsit compartit de qui 
s’erigeix ja definitivament en “un 
trànsfuga” del sistema sexe-gènere, 
“un Galileu del gènere”. Són un vi-
atge creuat amb la veloç transfor-
mació d’un món que anuncia la fi del 
patriarcat i on la desaparició de les 
identitats (de gènere, de raça, del 
que sigui...) s’albira com a contra-
punt als desequilibris i les jerarqui-
es. Hi trobem les ferotges resistèn-
cies de l’heteronormativisme, el ca-
pitalisme financer encara vigent, 
Grècia com l’inconscient reprimit 
d’Europa i, fins i tot, una possible 
Catalunya trans. 

A l’assaig A la conquista del cuer-
po equivocado, el sociòleg Miquel 
Missé –que ha fet també la transició 
de dona a home– afirma que el seu 
ideal utòpic seria “un estado de tran-
sición permanente donde exista liber-
tad de explorar la propia expresión 
sin límites, expectativas y castigos”. 
Es evident que a Un apartamento en 
Urano Preciado fa una invitació a 
viure en un món on no hi hagi case-
lla de gènere als documents d’iden-
titat. Cert que, com diu Despentes al 
seu pròleg tan propi d’ella: “Escribes 
para un tiempo que aún no ha sucedi-
do”. Està vist que haurem de cultivar 
més l’heretgia.!

intervenir en el seu cos sinó que ha 
escollit una transició de gènere res-
ponsable que, a la vegada, li permet 
combatre les identitats des de dins. 
Ara sap què és ser dona i què és ser 
home, però sobretot sap què és ser 
trans. 

Al citat Manifiesto contrasexual, 
la societat que proposava ja es dedi-
cava a la desconstrucció del sistema 
de gènere. I en plena eclosió de la vi-
sibilitat trans i intersexual, els arti-
cles reunits a Un apartamento en 
Urano confirmen que anem cap a un 
nou escenari, on la relativització de 
la diferència sexual podria servir de 
passaport per valorar les persones 
pel que som i no per les etiquetes que 


