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Dones i teatre

Una dona que va rebre no 
fa gaire el premi Max de 
teatre expressava, en 

unes declaracions recollides per 
un diari del país, coses enorme-
ment sensates, com ara que 
“parlar de teatre català” era 
“una mica endogàmic”; que “no 
tenia cap sentit” presentar el 
Don Joan, de Molière, amb el 
protagonista lluint uns texans 
–que l’hi diguin a Calixto Bieito, 
que posa en escena unes òperes 
que fan tremolar els millors me-
lòmans–, i que el millor és pre-
sentar les obres clàssiques “tal 
com són” i, hi afegia, “fer des-
prés un debat sobre el que pas-
sava en aquella època”. És exac-
tament allò que manca, en gene-
ral, en les adaptacions dels clàs-
sics avui dia, sens dubte per una 
manca generalitzada de cultura 
i, doncs, de la capacitat de tras-
lladar-se a un altre temps histò-
ric fent l’esforç que calgui: al cap 
i a la fi, ningú no demana que les 
columnes del Partenó es tornin 
a pintar, ara amb grafitis, per-
què ja ha passat molt de temps 
i ens hem d’adaptar a la nova ci-
vilització (civilització?) 

Tanmateix, al costat d’aques-
tes declaracions n’hi havia unes 
altres que generaven sorpresa. 
L’entrevistada, després d’haver 
lloat el cosmopolitisme en matè-
ria de teatre i haver criticat les 
adaptacions de caire “ideològic” 
que es veuen pertot, deia que li 
agradava molt Ibsen per la seva 
capacitat de crear personatges 
femenins. Com que, prèviament, 
havia parlat del caràcter univer-
sal de l’art, és a dir, relatiu al pro-
blema de tots els homes i totes 
les dones en tant que éssers hu-
mans, la declaració resultava es-
tranya. Rara igualment venia ser 
la seva lloança de les obres de te-
atre amb continguts LGTBI –i 
així fins a la Z– i feministes, com 
si els problemes de les dones, a 
més de ser els seus, no fossin 
també els problemes de la hu-
manitat, començant pel proble-
ma que tenen els homes per en-
tendre la diversitat de gènere, i 
seguint pel problema que tenen 
les dones per afirmar la seva 
identitat, massa sovint reclama-
da a partir dels patrons del gène-
re masculí. Per fi, deia que troba-
va Shakespeare “massa sobreva-
lorat”. Encara bo que Serafí Pi-
tarra no està tan sobrevalorat 
com Shakespeare! 

¡Com seria d’agradable que les 
dones, les de teatre i del que sigui, 
parlessin sempre en nom de la 
humanitat, i no solament de la 
seva espècie –si és que es tracta 
d’una espècie singular–, un cop 
ateses les diferències anatòmi-
ques i fisiològiques que resulten 
evidents i indiscutibles, i potser 
també les psicològiques, que no 
presenta ni discuteix gairebé 
ningú! ¡Com avançaríem!!

La vida que 
ens hem perdut

La por que passin coses 
dolentes impedeix que 
en passin d’esplèndides 
 
Pensar en Rebecca Solnit vol dir, per a 
mi, pensar en aquella escena de mans-
plaining que ella descriu tan bé a Els ho-
mes m’expliquen coses (Angle Editorial, 
traducció de Marina Espasa): en una 
festa de les que es feien abans de la pan-
dèmia, Solnit va esmentar el fotògraf 
Eadweard Muybridge i l’amfitrió la va 
interrompre per preguntar-li si havia 
sentit parlar d’un llibre molt important 
sobre Muybridge que havia sortit aquell 
mateix any, el 2004. Desconcertada, 
l’assagista va arribar a considerar la pos-
sibilitat que s’hagués publicat un altre 
llibre sobre el fotògraf, a part del que ha-
via fet ella, i que la coincidència li hagués 
passat per alt. La va salvar una amiga, 
que va haver de repetir “És el seu llibre” 
tres o quatre cops abans que l’amfitrió 
entengués que estava fent el ridícul, ex-
plicant un llibre que ell ni tan sols ha-
via llegit a la dona que l’havia escrit. 

Rebecca Solnit (Bridgeport, Connec-
ticut, 1961) és autora d’una vintena llar-
ga de llibres sobre diversos temes. Angle 
acaba de publicar en català, traduït per 
Josep Alemany, un volum seu del 2005, 
que ja havia recuperat fa uns mesos en 
castellà el segell Capitan Swing: Sobre 
l’art de perdre’s. Aquest recull d’articles 
autobiogràfics se’ns presenta com “una 
guia per vagarejar en cos i esperit”. Va-
garejar, un verb que ella va conjugar 
d’allò més durant la infantesa: “Em va 
permetre adquirir independència, sen-
tit de l’orientació i de l’aventura, imagi-
nació, ganes d’explorar i la capacitat de 
perdre’m una mica i després trobar el ca-

mí de tornada”. Els nens d’ara gaudeixen 
d’una llibertat de moviments massa res-
tringida: “A causa de la por que tenen els 
seus pares de les coses esgarrifoses que 
podrien passar (i que passen, però ben 
poques vegades), es veuen privats de les 
coses meravelloses que passen contínu-
ament”. Solnit es pregunta quines seran 
les conseqüències de “posar aquesta ge-
neració en detenció domiciliària”, i jo no 
puc evitar fer un salt al present, quan 
l’arrest domiciliari no és una exageració 
sinó una descripció literal: també em 
pregunto sovint com afectaran els con-
finaments del 2020 (i qui sap si del 2021, 
tal com està el panorama) a la salut men-
tal de tots plegats. Dels nens, per des-
comptat, però també de les persones 
grans segrestades en residències o tan-
cades a casa seva, que conviuen amb 
dos riscos: el de morir-se pel virus i el de 
morir-se de pena. 

“Allò que desconeixem del tot acos-
tuma a ser el que necessitem trobar, i 
per trobar-ho cal perdre’s”, afirma Re-
becca Solnit. Els artistes es dediquen a 
buscar l’inconegut, s’endinsen en les te-
nebres i a veure què. Els científics tam-
bé es mouen per terrenys misteriosos, 
però ells, observa l’autora i activista, 
“transformen l’inconegut en conegut, 
ho capturen com pescadors”. 

L’art d’evocar allò 
que no tornarà per evitar 
que ho oblidem del tot 
 
“Probablement és una sort que la huma-
nitat no sàpiga quines idees brillants, 
quines obres d’art commovedores i 
quins avenços revolucionaris s’han per-
dut per sempre, ja sigui perquè hagin es-
tat destruïts a propòsit o simplement 
perquè s’hagin extraviat en el transcurs 
del temps”, escriu Judith Schalansky 
(Greifswald, Alemanya, 1980) en el prò-
leg d’Inventari de coses perdudes. Publi-
cat per Més Llibres amb traducció de 
Maria Bosom, aquest llibre neix “de 
l’anhel de deixar alguna cosa que perdu-
ri, de fer present el passat, d’evocar el 
que ha caigut en l’oblit, de donar parau-
la al que ha emmudit i de plorar el que 
s’ha perdut”. L’escriptora alemanya vol 
parlar “del que es busca i el que es troba, 
del que es perd i el que es guanya”, i evo-
ca la memòria de coses desaparegudes 
per fer-les reviure. Com l’illa Tuanaki, 
que es va perdre mar endins al segle di-
nou a causa d’un sisme submarí i que ja 
no es pot trobar a cap mapa. Creieu-me 
si us dic que Schalansky m’ha permès 
trepitjar, en ple segle XXI i sense sortir 
de casa, aquella illa enfonsada. !

EVA 
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Si gosem perdre’ns potser descobrirem 
el que no sabíem que existia i, doncs, 
no podíem buscar enlloc

Lladres de bicicletes

Darrere el famós fotograma de la 
pel·lícula Ladri de biciclette, amb el 
pare i el fill asseguts a terra, al car-

rer, veient passar la gent en bici com pas-
sa la vida, com passen les oportunitats 
sense poder agafar-les, hi ha l’altra imat-
ge, encara més coneguda, de la pel·lícula 
The kid, on Charlot i el seu petit amic es-
tan tots dos asseguts a terra, al carrer, l’un 
i l’altre malforjats, l’un i l’altre esparra-
cats, mirant al no-res, que és l’únic que a 
un munt de gent pot oferir-li el món. 
Aquest no-res, però, va tenir per als po-
bres encara més valor que el no-res per als 
budistes. El no-res és l’arbre genealògic 
de la gent a qui li han robat tot. Dir robar 
no és dir massa. Ara únicament es parla de 
Joc de trons, però quan es parlava de 
Proudhon (n’hi havia prou amb parlar-ne, 
llegir-lo mai no s’ha fet), tothom sabia que 

la propietat és un robatori. Això ho diu al 
llibre Què és la propietat? El pare i el fill de 
la pel·lícula de Vittorio de Sica no tenien 
res més que l’esperança del treball. 
¿Quan va deixar de ser una con-
signa, la paraula treball? A for-
ça de contractes porqueria, 
de condicions infectes, tre-
ball és, avui, una paraula por-
queria. L’única manera de 
minvar els treballadors com 
a classe era devaluar el treball. 
Però potser la cita de Proudhon 
encara té més lògica a l’inrevés, i tot 
robatori és una apropiació. L’únic que li 
queda al pare de Ladri de biciclette és ar-
rambar amb una bici, sigui com sigui, si 
vol recuperar el seu dret a ser explotat. La 
bicicleta era el somni dels nens i dels po-
bres. Durant tota una època va estar im-

buïda d’una honestedat, que era la de la 
força convertida en lleugeresa. Llavors el 
ciclisme semblava l’esport més noble, i 

una persona que anava a la feina en 
bicicleta ungia la seva condició 

treballadora amb l’allibera-
ment que dona el fet d’anar en 
bici. No perdre mai l’equilibri 
és la manifestació d’elegància 
dels esclaus. L’altre dia, en 
una concentració a Barcelona 

contra els nous confinaments 
(i les mesures oficials), un grup 

turbulent va assaltar el Decathlon 
i va robar unes quantes bicicletes, proba-
blement no per anar a treballar sinó per 
vendre-les d’estranquis. Les bicicletes ara 
són per a les pandèmies. D’ençà que vam 
preferir la informació als valors, tot és 
pandèmia.!
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