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Hi havia  
una vegada 
una pandèmia
La narració oral és literatura, és una 
art escènica i és la porta d’entrada a la 
lectura. Començo dient tres obvietats 
com tres cases de pagès perquè en 
aquests temps toca dir-les totes, les 
obvietats, que si no s’esborren, per-
den força i mentre uns les donen per 
sabudes hi ha uns altres que les igno-
ren, sovint a consciència.  

Un narrador o narradora oral no és 
qualsevol persona que s’asseu al ter-
ra d’una llibreria o d’una biblioteca, 
estrafà la veu perquè li soni més agu-
da i mira els nens que té davant amb 
els ulls mooolt oberts mentre diu ben 
alt: “Hi havia una vegaaada...” Expli-
car contes en veu alta no és narració 
oral, no és tan simple. No ho pot fer 
qualsevol. I convé que se sàpiga. 

Hi ha professionals de la narració 
oral que des de fa anys fan quilòmetres 
i quilòmetres amunt i avall del país, de 
biblioteca en biblioteca, d’escola en es-
cola, de llibreria en llibreria, de teatre 
en teatre, per acostar els nens i no tan 
nens a la narració oral i, de retruc, a la 
literatura. És una art, el que fan, una 
art escènica: no és només conèixer bé 
la història, saber-la explicar amb grà-
cia, pronunciar bé, haver triat un bon 
conte... És també tenir un control de 
l’espai i del temps, tenir vista per saber 
com atraure el públic i mantenir-lo 
atent i alhora actiu fins al final, vestir 
el conte de sons, imatges, moviment i 
fins i tot música, pensar un espectacle 
i assajar-lo i tornar-lo a assajar fins que 
sembli que surt tot sol, sense esforç ni 
preparació, però hi ha moltes hores de 
picar pedra al darrere. Un professio-
nal de la narració oral ha de llegir molt 
per trobar aquells contes que li ser-
viran per a cada tipus de públic, ha 
d’estar al dia del que es publica, ha de 
mantenir en forma el cos i la veu, ha 
de viure connectat al seu públic, que 
solen ser els infants, i saber què els in-
teressa, què els distreu, què els avor-
reix, què els preocupa... Tota aques-
ta feina molts dels que seuen al terra 
d’una llibreria per explicar un conte 
no la fan ni la faran mai, i es nota, es 
nota quan obren la boca i arriba 
aquell “Hi havia una vegaaada...” 

I hi havia una vegada una pandè-
mia que ha deixat els professionals de 
la narració oral als llimbs, reinven-
tant-se rere pantalles i llegint el BOE 
com qui busca una bona història i al-
hora un plat a taula. Quan es puguin 
tornar a fer activitats presencials, re-
cordeu l’obvietat: hi ha professionals 
de la narració oral, són ells i elles els 
que ens han d’explicar els contes amb 
tota la seva art i experiència.!
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Coneguda per haver 
format part del 

grup de Bloomsbury i 
per inspirar l’Orlando 
de Virginia Woolf, Vita 
Sackville-West es va 
voler afegir a la fructí-
fera llista de biografies 
sobre Joana d’Arc en 
llengua anglesa –a la 
qual han contribuït, 
entre d’altres, Mark 
Twain i Thomas de 
Quincey– amb un lli-
bre enlluernador. 
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Seguint la tradició de 
la millor literatura 

històrica i científica, l’as-
saig de Cacilda Jethá 
–tot un bestseller inter-
nacional ara fa una dèca-
da– capgira sense gaires 
prejudicis postulats in-
justificats i conclusions 
sense fonament sobre el 
sexe, i ofereix a canvi una 
forma revolucionària 
d’entendre per què vi-
vim i estimem de la ma-
nera que ho fem. 

En el princi-
pio era el 
sexo 
CACILDA JETHÁ 
Paidós

Sis dècades de trajec-
tòria i pel·lícules com 

ara Taxi driver, El llop de 
Wall Street i Un dels nos-
tres avalen Martin Scor-
sese com un dels direc-
tors més importants de 
la segona meitat del segle 
XX. Maestro Scorsese re-
cull el testimoni de 28 ci-
neastes espanyols que en 
repassen la filmografia, 
entre els quals hi ha Cesc 
Gay, Gracia Querejeta i 
Juanma Bajo Ulloa.
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En els seus sei-
xanta i escaig 
anys de vida, Da-
vid Sedaris (Nova 
York, 1956) ha pa-
tit desgràcies tan 
remarcables com 

tenir una mare alcohòlica o que la 
seva germana petita se suïcidi. Però 
no tot ha sigut dolor, també li han 
passat moltes altres coses que no es-
tan tan malament: comprar uns 
pantalons de pallasso a Tòquio de 
1.000 dòlars, fer-se addicte a una 
polsera de les que compten els pas-
sos (i que avui dia encara utilitza) o 
aconseguir que a Anglaterra hi hagi 
un camió que recull escombraries 
batejat amb el seu nom. Totes elles 
–les bones, les dolentes, les quotidi-
anes, les intranscendents– són el 
material amb el qual Sedaris cons-
trueix la seva obra. Recentment in-
corporat al catàleg de Navona i de 
Blackie Books, les editorials van pu-
blicar Calipso, el seu últim llibre, en 

La salsa agredolça  
de l’humor

la fatídica data en què es decretava 
l’estat d’alarma a causa de l’emer-
gència sanitària. Apagada parcial-
ment l’epidèmia viral, arriba a les lli-
breries amb traducció d’Aurora Ba-
llester en català i de Jorge de Cas-
cante en castellà, i passa amb nota 
alta la complicada empresa d’acon-
seguir que entrin perfectament les 
bromes i acudits dels seus relats. 

Mestre de la ironia i la comèdia, 
Sedaris és el gran escriptor de lite-
ratura humorística nord-america-
na dels nostres temps. D’estil net, 
òptica lúcida i tics neuròtics, ha 
centrat la carrera en l’escriptura 
autobiogràfica i les radiografies de 
les petites misèries humanes, les 
lectures públiques amb gires més 
extenses que una estrella del pop i 
els articles a mitjans com The New 
Yorker. Retratista d’una part de la 
societat nord-americana, ha expli-
cat als lectors tot el que li ha anat 
passant a través dels seus llibres, 
d’èxit planetari. Al seu costat hem 
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aprofundit en la seva família 
nombrosa –grans protagonistes 
secundaris dels seus llibres–, vi-
atjat arreu del món (des del Ja-
pó, el seu lloc preferit, fins a 
França i Anglaterra, on ha vis-
cut) i conegut el dia a dia amb la 
seva parella, el Hugh, part im-
prescindible dels seus relats. 
Des de Cíclopes (1997), Mi vida 
en Rose (2000) o Cuando te en-
vuelvan las llamas (2008) fins a 
aquesta última referència, en 
què el nord-americà mira enre-
re sense excessiva nostàlgia 
mentre repassa vicissituds de la 
mitjana edat, la política del seu 
país o els seus problemes de sa-
lut. Exemple: a Calipso li troben 
un tumor benigne que pretén 
endur-se a casa un cop extirpat 
per convertir-lo en aliment per a 
una tortuga. Riure’s d’una des-
gràcia és la seva especialitat. 

L’art de l’autoparòdia 
Els seus relats són la salsa agre-
dolça de l’humor, conreant la tra-
gicomèdia i la dualitat constant 
del balboteig entre el plor i la ri-
allada. El secret? Explicar les pe-
nes des de la millor perspectiva 
amb què un pot afrontar el pati-
ment: l’autoparòdia i la comèdia 
del jo. És d’aquesta manera que 
tracta un tema tan dolorós com 
la mort d’una germana per, tot 
seguit, col·locar-hi un gag que 
pot ser o finíssim o escatològic. 
La premissa de Sedaris, això sí, és 
no deixar acabar cap dels vint-i-
un capítols dels quals consta el 
llibre amb mal regust de boca; 
sempre remata els textos amb un 
últim acudit, sigui còmplice o en-
dimoniat, però un acudit. 

En temps de batalles generaci-
onals amb la xarxa com a ring, Ca-
lipso és una oda boomer, un mo-
nument a l’humor negríssim de la 
mitjana edat, a la qual encara li fa 
més gràcia un esquetx ben cons-
truït que un mem amb lletra im-
pact. Sedaris riu de la quotidiani-
tat d’algú que ha superat la sei-
xantena i sap trobar-ne sempre la 
broma i la resposta. Els seus lli-
bres són d’humor, però estan far-
cits de conclusions i ensenyances 
per aplicar-se a un mateix. És per 
tot això que el valor de Calipso 
augmenta exponencialment a ca-
da capítol: aquí riuràs amb l’es-
criptor més divertit i delirant 
d’avui, però trobaràs una guia de 
com prendre’t moltes de les co-
ses, no especialment bones, que 
et va regalant la vida.!


