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a nova obra de teatre de Joan
Cavallé té títol de quadre, i es
desplega, tota ella, en uns

quadres escènics bulliciosos com
les converses i el tràfec d’un cafè.
És, precisament, en un cafè que
Oller, mig endormiscat, amb el cap
que deixa reposar damunt el mar-
bre d’una taula, comença a veure
ombres; somia, de fet, que diversos
personatges d’obres seves se li plan-
ten al davant per cantar-li les qua-
ranta. En aquest enginyós planteja-
ment, hi ha un lleu eco d’aquell
conte de Puixkin, El fabricant de ta-
üts, en què un bon home que es de-
dicava a aquesta feina tan digna i de
tanta requesta s’havia d’enfrontar
als seus clients (i encara bo que ho
havia de fer després d’un xeflis re-
gat amb alcohol d’alta graduació i
després de la consegüent senyora
mona: “Només s’han quedat a casa
els que no tenien prou forces, els
que ja s’han desfet del tot i els que
no tenen ni pell, sinó només os-
sos”). També els Quasi –és a dir, els
personatges d’Oller que li provo-
quen el malson– es desfan amb una
certa facilitat, un cop han reivindi-
cat la seva condició i exigit una mi-
ca més de clemència narrativa.

Aquí dins hi surten, entre altres,
la Toneta de La papallona, en Da-
niel, el protagonista de La bogeria,
en Manel i els borsistes de La febre
d’or... El cafè esdevé el mercat de
Calaf, i tothom es plany d’alguna
cosa. Un individu retreu a l’escrip-
tor vallenc que li hagi copiat l’apa-
rença física per al protagonista
d’una novel·la (i proposa als altres
d’escarmentar-lo com es mereix!)
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De tot...
Joan Cavallé i
Busquets (Alcover,
1958) ha publicat
novel·la, narrativa,
teatre, assaig i
traduccions; menys
poesia, de tot

La revolta dels personatges
TEATRE JORDI LLAVINA

L’altre s’esgarrifa de dur-se les
mans a la cara i trobar-se que no
en té, de cara. El de més enllà de-
nuncia: “Vostè no té dret a jugar
amb nosaltres d’aquesta manera.”
El de més ençà es mostra molt crí-
tic perquè el novel·lista li ha donat
poca corda o poca idiosincràsia.
És una revolta de personatges en
tota regla! Un geperudet, en canvi,
es conforma amb la seva natura
contrafeta: “Això és perquè ell ho
treu del natural.” I és aquí que Ca-
vallé resol molt bé el seu particular
tour de force teòric amb el cap de
brot del Naturalisme nostrat.
L’obreta passa revista d’alguns
dels propòsits del moviment:
principalment la pruïja de conver-
tir la novel·la en un laboratori per
a l’anàlisi de tipus humans, de
consciències i d’actituds. Un per-
sonatge crida: “Mori la realitat!
Visca la fantasia!”, i podem imagi-
nar que, per dins, l’amic català de
Zola li maleeix els ossos.
Més endavant, Oller, que en l’obra
també es mostra molt preocupat
pel seu nom i per la pròpia poste-
ritat, reconeix: “Quan crees un
personatge, quan escrius una no-
vel·la, et penses que ho controles
tot. Que els personatges faran ex-
actament allò que tu els diguis. Pe-
rò no, el personatge se’t rebel·la, et
xucla, se t’aferra a la mà i t’obliga a
escriure no allò que tu has pensat,
sinó el que a ell més li convé.” Le-
voilà, encara que l’obra sigui escri-
ta per autor interposat (un aplau-
diment, en aquest sentit, per a
Joan Cavallé, que se n’ha sortit la
mar de bé). ❋
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Més enllà dels secrets
n algun d’aquests espais oberts de co-
mentaris i apreciacions sobre poesia
que no paren de néixer, de créixer i

de reproduir-se en l’entranya de la xarxa de
navegants, algú deixava dit fa uns dies que
una de les virtuts més altes de la poesia és la
seva immensa potencialitat en el fet de ser
capaç de revelar secrets. I em sembla que es
volia donar a entendre –el text era brevís-
sim– que els secrets als quals s’al·ludia eren
els secrets de la persona, els secrets d’un ma-
teix, els secrets del cor, els de l’experiència
vital(?)... Això quedava aquí, sense cap més
grandària. Però si estiréssim el fil d’un co-
menç de reflexió com aquesta –en tot cas no
gens menyspreable, però sí que a la deriva–
la cosa podria arribar a estendre’s. No cal dir

E que la poesia conté un compo-
nent fort de revelació (aquesta sí
que és una de les virtuts més al-
tes de la poesia), ara bé; em nego
decididament a deixar escrit que
el gènere de la lírica vagi de se-
crets... Això ve a tomb a propò-
sit del llibre que fa uns mesos ha
publicat Xelo Llopis (Xàtiva,
1962), titulat precisament Guar-
da’m el secret. Tot i que, en efec-
te, la poeta ha fet servir la idea
de guardar secrets a l’hora de ti-
tular el seu llibre, queda clar que
les intencions i els resultats van
per un altre camí. Posem-hi una
mostra breu: “Desulla’t! / Però

no et lleves la roba, / despulla
l’ànima i dis-me / tot el que
guardes / i tant desitge escoltar.”

Estem parlant d’un extens
poema d’amor (extens en el sen-
tit de l’estructura de poema únic
i fragmentat que té) formalment
molt ben travat i que busca en el
seu interior, a través dels canvis
de ritme i de forma en els frag-
ments, el contrast d’aquesta dosi
frondosa d’emocions amb què
ens assetja l’amor i, és clar, tam-
bé el desamor. La poeta furga en
l’enigma, i hi arriba, molt so-
vint, bandejant fins i tot amb fú-
ria l’evidència. ❋
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