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La firma
i la lletra

a tres anys Francesc Serés
va fer la seva primera incur-
sió en l’escriptura teatral
amb una trilogia admirable

titulada Caure amunt. Era una
proposta de tres obres divertides i
sòbries que contenien una potent
reflexió sobre els usos i els abusos
de la memòria. Sense ser obres de
tesi, Serés hi reflexionava en veu
alta sobre les tensions entre la vo-
luntat personal i la col·lectiva, so-
bre el dir i el saber i, en últim ter-
me, sobre la necessitat del present
de conèixer el passat. La proposta
de Serés era de fer un teatre de
text, sobretot per ser llegit, tres
obres subversives que mesclaven
amb una gran habilitat reflexions
metaliteràries i històriques amb
elements còmics de la picaresca i
una notable transgressió en les
acotacions, que sovint interpel·la-
ven directament el lector.

Ara, Núria Perpinyà (Lleida,
1961) s’estrena en l’escriptura tea-
tral amb la seva obra Els cal·lígrafs,
en una operació que s’assembla
molt a la de Serés en propòsits, am-

F
bició i resultats. Curiosament, la
seva última novel·la, Els privile-
giats, ja era una mena de novel·la
teatral, tragicòmica, que reflexio-
nava sobre el món de l’art a través
del punt de vista, crític i divertit,
d’un grup de vigilants d’un petit
museu polsegós. L’humor intel·li-
gent, els constants jocs de paraules
i de conceptes i un to general crític,
grotesc i hilarant donaven a la no-
vel·la un aspecte de farsa postmo-
derna.

Autoqualificada de “tragicomè-
dia sobre l’ensenyament”, l’obra
que ara publica Perpinyà va ser es-
trenada el 15 de gener de l’any
2010 al Teatre de l’Escorxador de
Lleida, amb Imma Colomer, Ferran
Farré, Pep Planas i Núria Casado
com a actors, dirigits per Òscar
Sànchez. L’obra de teatre, però,
neix amb un germà, un assaig teò-
ric titulat Más que una máquina.

Els cal·lígrafs és una obra sobre
les lletres en el doble sentit de la pa-
raula. D’una banda, sobre la tan es-
bombada crisi de les humanitats, el
seu declivi acadèmic i la sensació 
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 partir de personatges insig-
nificants, alguns fantasiosos
i tot, i la narració de la seva

vida quotidiana, amb tots els colors
que la conformen, Alba Dedeu (Gra-
nollers, 1984) debuta en la literatura
amb l’aplec de narracions Gats al
parc, que afalaguen el paladar del
lector més exigent. D’entrada, ja ha
rebut el reconeixement del jurat del
premi Mercè Rodoreda 2010, el més
prestigiós en el gènere contista.

Són set narracions de textura ben
diferenciada, però que tenen en co-
mú ressaltar la grandesa de les me-
nuderies de la vida. Aquestes coses
que tots fem mil vegades d’esma,
sense donar-hi importància, però
que van quedant tatuades a l’interior
de les nostres vivències. Petits de-
talls que tant recreen un escenari

A

La grandesa de les menud
espectacular com omplen la vida de
la persona insignificant. Uns perso-
natges aparentment anodins que
desprenen un munt de sentiments
profunds i contradictoris que retra-
ten l’amplitud de la naturalesa hu-
mana. Amb descripció detallada
amb fluïdesa, de manera que et re-
presenta cada personatge amb uns
contorns nítids, clars i emotius. D’al-
guna manera el lector se sent identi-
ficat amb els seus retrat, vida, obres
i aspiracions. La vida tal com és.

En aquestes pàgines, tant hi po-
dem trobar les sensacions d’una
carnissera que s’ha de llevar cada
dia a les cinc de la matinada per fer
sempre una feina ben anodina, com
l’àvia madura que accepta passar
per la tortura d’aguantar tots els ser-
veis d’un balneari per plaure la seva

filla. La fantasiosa descripció de les
trapelleries i frustracions dels mani-
quins d’una botiga de modes durant
les plàcides nits de portes tancades
és tendra i emotiva. No hi podia fal-
tar tampoc el clàssic dinar de Nadal,
festa d’esperances i frustracions a
dojo. Una narració amb moltes con-
notacions amb un altre conte sobre
les vivències de la festa del Ramadà
d’una comunitat familiar emigrant.
Tot plegat és un encertat mirall de la
realitat que ens envolta, de la vida il-
lusionada i frustrada amb què to-
pem.

De l’obra Gats al parc sorprèn
tant la facilitat per crear personat-
ges, recrear situacions i explicar-les
amb senzillesa i emotivitat com la ri-
quesa del llenguatge, adequat a l’es-
cenari i als actors de la narració. Una
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d’unes taques tan altes que ens em-
petitíssim en llegir-les”) i frases que
se succeeixen al llarg de l’obra i que
permeten a l’autora distanciar-se
del seu text i, alhora, fer ús d’una
divertida estratègia per desmuntar
tòpics i frases fetes repetides pels
seus personatges.

Quatre personatges, l’estudiant
Acàcia Aramont, que està a punt
de defensar la seva tesi doctoral so-
bre les caplletres, els professors Ra-
fel Bràssica i Felip Mistral i la cate-
dràtica de cal·ligrafia Joana Sem-
pere parlen i parlen en unes aules
universitàries cada cop més buides.
També s’entrellacen paraules i re-
cords i, presumiblement, cossos
enmig d’innombrables jocs tex-
tuals i de reflexions històriques
potser, de vegades, massa didàcti-
ques i poc teatrals. El moment cul-
minant es produeix al bell mig de
l’obra, a l’acte tercer, quan un dels
professors demana a l’estudiant
que agafi el pinzell i li pinti lletres a
l’esquena que ha de saber desxi-
frar. Al final, hi ha qui a base de fal-
sificar firmes pot adaptar-se als
nous temps.

El to general de reflexió teòrica
sobre l’autògraf que apareix a Els
cal·lígrafs sembla dominat per
aquell famós assaig del filòsof fran-
cès Jacques Derrida sobre la signifi-
cació de la lectura i de la signatura
com a marca. La signatura es troba
dins del text que firma o és a fora?
Una discussió de tesi doctoral ex-
posada hàbilment en una obra de
teatre que potser accepta millor la
lectura que la representació. ❋

Núria
Perpinyà ha
escrit una
obra de teatre
de fons
intel·lectual

PERE VIRGILI

de perplexitat dominant entre els
seus investigadors i docents. Con-
vençuts dels valors de l’estudi de la
cal·ligrafia antiga, els quatre perso-
natges no saben com reaccionar
davant la baixada d’estudiants, les
retallades administratives i les re-
formes dels plans d’estudis que els
diuen que no són rendibles: “Som
com una llengua rara que s’ha que-
dat sense parlants”. Irònicament,
la nova proposta del ministeri con-
sisteix a substituir la càtedra de
cal·ligrafia antiga per una de cal·li-
grafia criminal. De l’altra, és una
obra sobre l’escriptura i la seva in-
terpretació, sobre les lletres en si
mateixes i el seu significat, és a dir,
sobre els escriptors, els copistes i
els caixistes, sobre els papirs, els
manuscrits, els llibres, sobre la cal-
ligrafia japonesa i la medieval, so-
bre la ploma i la impremta, sobre
les biblioteques i els ordinadors, so-
bre verbs com ara glossar, teclejar,
mecanografiar, reciclar, corregir.
Una divertida reflexió sobre la cal-
ligrafia medieval, que era “la unió
perfecta d’una bella forma amb un
gran significat”, avui esdevinguda
obsoleta per a segons qui.

La facilitat de l’autora per fixar-
se un camp d’estudi, apamar-lo,
teoritzar-lo, contradir-lo, i, des-
prés, recrear-lo fins a exhaurir-lo és
simplement admirable. I les glosses
a esquerra i dreta de les pàgines, a
més de donar al seu text una apa-
rença de manuscrit medieval,
aporten al lector noves imatges, ci-
tacions extres (com aquesta de Pe-
rejaume: “Caldria una escriptura

deries

llengua senzilla, viva, entenedora,
amb detalls descriptius enlluerna-
dors.

Tot plegat, una maduresa narrati-
va apresa més de la lectura pacient i
joiosa de la literatura de sempre i de
la mirada i l’orella atenta al món del
carrer, que del món audiovisual, que
contamina actualment el llenguatge
de molts joves narradors.

Un plaer de lectura que genera
moltes expectatives d’una autora
tan jove i amb prou talent com Alba
Dedeu. ❋

Alba Dedeu va guanyar el premi
Rodoreda de narrativa amb els
contes de ‘Gats al parc’
QUIM PUIG

l poeta gadità Luis García Gil ha aconseguit, en el
seu darrer assaig biobibliogràfic sobre Joan Ma-
nuel Serrat (ja n’havia publicat un el 2004), fer

una exhaustiva radiografia de l’obra del cantant català.
No es tracta d’una biografia a l’ús on es va explicant la
vida del protagonista, sinó que aquesta explicació ens
ve donada a través de les cançons i dels discos del can-
tautor barceloní. Els nombrosos seguidors de Serrat,
gràcies al treball metòdic i profundament documentat
de Luis García Gil, tenen ara una eina important per es-
brinar cançó per cançó les influències literàries o musi-
cals i les inspiracions poètiques del cantautor.

Un llibre d’aquestes característiques representa una
gran aportació al coneixement de l’obra d’un autor que
ha marcat, amb les seves cançons, la vida de molta
gent i, per tant, que forma part de la memòria col·lec-
tiva, des de fa gairebé cinc dècades. Serrat, al contrari
d’un Josep Pla cronista notari, no solament fa crònica,
sinó que, amb la seva poesia, enlaira l’èpica de les
coses menudes fins a l’excel·lència. Això només ho
aconsegueixen els grans
poetes.

Joan Manuel Serrat res-
pon plenament a la idea
salvatiana de poeta en ma-
júscula: altiu, valent, heroic
i sobretot sincer. El conjunt
de la seva obra, unes can-
çons més que altres, no ha
deixat mai indiferent ningú.
Ha estat un referent i ha in-
fluït sobre molts artistes,
d’aquí i de l’Amèrica Llati-
na. El seu art calent inunda
l’escena d’emoció. La seva
poesia cantada perdura
perquè ha sabut trobar les
claus que la lliguen al seu
temps i a la seva societat.
Les seves cançons van di-
rectes al cor, ens fan ser més humans, millors perso-
nes, ens fan reflexionar sobre la vida. Són com un tango
ple de vida... Des de Paraules d’amor i Cançó de mati-
nada fins a Mediterráneo i Hijo de la luz y la sombra,
Serrat ha sabut bastir la seva obra amb la dignitat de
gran artista. Serrat, tal vegada, és el més important
poeta popular de la nostra època, comparable a un Bob
Dylan o un Jacques Brel, cantant en català o en caste-
llà. L’autor de l’assaig ho matisa: “Podríamos decir que
Serrat es, a su manera, un poeta popular. Puede que no
un poeta en un sentido estricto –él mismo huye, como
se ha señalado, de este tipo de calificativos–. Pero sí
alguien que imprime a sus canciones un indudable senti-
do poético”.

L’itinerari poètic que més ha influenciat Serrat, des
dels seus inicis, són poetes de vers directe com ara
Bécquer, Machado, Hernández, Salvat-Papasseit i Be-
nedetti, entre d’altres. Sense oblidar-nos d’altres refe-
rències poètiques com ara García Lorca, J.R. Jiménez,
Whitman, León Felipe, Cernuda... Si la influència dels
poetes és important en la seva obra, també ho seran
les cançons de mestres com ara Brassens, Brel, Béart,
Aznavour, Dylan i els Beatles. La copla és una altra de
les fonts de què Serrat beu i extreu l’aire popular de
moltes de les seves cançons. García Gil ens recorda la
passió de Serrat per les cançons de Quintero, León y
Quiroga: “Podría decirse [diu l’autor] que en escena
Serrat es una feliz síntesis de Concha Piquer y de Jac-
ques Brel, dos intérpretes antagónicos pero de los que
Serrat recoge lo mejor para incorporarlo a su propio iti-
nerario expresivo”. ❋
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