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L’
obra de l’irlandès Samuel Beckett
es despulla dels elements formals
per penetrar directament en la cir-
cumstància bàsica de l’home. A la
sala de Barcelona que du el seu

nom, la Beckett, s’està representant una obra
en què David Plana no es limita a despullar els
seus personatges, també els desmembra. Si l’o-
bra de Beckett Oh, els bons dies comença amb la
jove Wini, enterrada fins a la cintura, dient:
“Un altre dia diví”, la de Plana comença amb
l’Himne a l’alegria, de Beethoven, omplint la fos-
cor de la sala on un públic, neguitós, seu en
cadires de rodes o amb rodes... Un Himne a l’a-
legria amb regust dissonant, paradoxal.

La dona incompleta (editada per l’Institut del
Teatre) és la nova joia d’aquest autor de Man-
lleu que va rebre els premis Espectacle Revela-
ció i Serra D’Or el 1997 per Mala sang, la seva
primera obra duta a escena. Definir com a joia
qualsevol cosa que no ho sigui físicament sona
ridícul, carrincló, però, ¿com definiríeu una
peça polièdrica, ben perfilada, que t’arrossega
al seu territori sense artificialitats, que t’inqui-
eta, que t’emociona, que, en algun moment, et
faria riure si no fos perquè la tensió a què et
sotmet l’argument no t’ho permet gaire, i, so-
bretot, que et satisfà excepcionalment un cop
perceps la rodonesa d’una trama que gira sobre
un eix que canvia de mans, que s’autoalimenta
un cop rere l’altre, que...? No, no es pot dir una
bona obra i punt. És una joia.

A més de la del text, cal afegir-hi la qualitat
de la música: la part tècnica i els actors no des-
mereixen gens la lletra d’aquesta cançó. Sergi
Belbel, el director, ha fet un plantejament ago-
sarat, dinàmic, gore, en què l’únic que grinyola
és la fusta dels entarimats... Cal destacar la il-
luminació, en algun instant expressionista, de
Kiko Planas, com també el treball dels set ac-
tors: Jordi Banacolocha, Oriol Broggi, Laura
Conejero, Francesca Piñón, Bea Segura, Lluís
Soler i Manuel Veiga. En ressalto tres, però:
Lluís Soler, que domina uns canvis de registre
contraposats, Bea Segura, que broda una escena
complicada per l’alta dosi d’implicació emoci-
onal que requereix, i Laura Conejero... Què puc
dir de Laura Conejero? Que em va recordar la
Nadia Comaneci dels Jocs Olímpics de
Mont-real del 1976, en què va treure en 5 proves
la màxima puntuació (10)... senzillament im-
pecable, ella i el seu bracet, el de la Conejero,
vull dir.

La poesia, la narrativa, el teatre, els guions
cinematogràfics... unes arts que, partint de la
paraula, desenvolupen llenguatges diferents,
però no oposats. Un text com La dona incompleta
manté el seu llenguatge específic, però aconse-
gueix amalgamar el millor dels altres.
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E
n plena ressaca de Sant
Jordi, l’escriptor ha de
participar en una tertúlia
literària a l’escola dels seus
fills. Si fos un escriptor de

moda, aquests dies l’haurien convi-
dat a parlar per mil i una emissores
de ràdio. Potser fins i tot hauria po-
gut dir la seva en el clàssic debat
anual que la tele dedica als llibres,
perquè un cop a l’any no fa cap mal.
Però s’hauria arriscat a ser acusat
d’autor mediàtic, i llavors sí que ja
podem plegar. Almenys ara li queda
l’esperança que un dia el descobri-
ran i el convertiran en un
autor comercial però amb
prestigi, com l’intocable
Quim Monzó.

Li han demanat que digui
unes paraules per trencar el
gel. Anirà al gra: no vol
adormir ningú. És millor
pecar de curt i deixar bon
gust de boca que passar a la
història de l’escola com
aquell pesat que va fer la
competència al doctor Esti-
vill. Passarà per alt les anèc-
dotes dels Jocs Florals que va
guanyar de petit (així també
s’estalviarà parlar dels Jocs
Florals que va perdre) i co-
mençarà a repassar el seu
currículum a partir d’aquell
concurs literari local on va
tenir la sort de rebre un ac-
cèssit. No dirà que el primer
premi del certamen va que-
dar desert: tampoc cal en-
trar en detalls que el desa-
creditin.

L’escriptor pensa amanir
la xerrada amb unes quantes cites,
que sempre queden bé. Així segur
que dirà alguna cosa intel·ligent,
encara que no sigui mèrit seu. Ga-
briel García Márquez, per exemple,
creu que “l’única cosa decent que
pot fer un escriptor perquè els seus
llibres es venguin és escriure’ls bé”.
John Irving va deixar escrit: “Un mal
escriptor és aquell que té una vida
més interessant que la seva obra”. I
David Lodge va observar: “La litera-
tura tracta molt sobre el sexe i poc
sobre els fills. A la vida real passa just

el contrari”. Xavier Rubert de Ventós
diu que escriu per matar fantasmes,
i Orson Welles deia que “el pitjor és
quan has acabat un capítol i la mà-
quina d’escriure no t’aplaudeix”.
Montserrat Roig sabia que la menti-
da, és a dir, la literatura, és una
droga. I si ens en falta, anem una
mica penjats.

Havent cedit la paraula a grans
mestres, quedarà més descansat.
Llavors ja podrà remarcar la impor-
tància de l’escola a l’hora de crear
lectors. I gosarà parlar en primera
persona de la seva experiència com a

autor convidat a centres escolars de
tot el país. Els lectors joves són
agraïts: li solen dispensar la mateixa
acollida a ell que a un escriptor
consagrat. Sovint la literatura infan-
til i juvenil es considera de segona
divisió però, en contrapartida, és
l’única que permet viure d’escriure.
Si no fos per les seves obres destina-
des al públic jove, el nostre escriptor
no hauria pogut deixar mai aquella
feina que el tenia esclavitzat vuit
hores al dia, cada dia de cada dia.
Una feina que li garantia un sou

amb pagues extres però li robava
temps per escriure. La literatura és
de les poques professions que obliga
a viure d’una altra cosa. Com si un
bon ginecòleg hagués de fer d’ar-
quitecte de quatre a vuit de la tarda,
per guanyar-se el pa i les pizzes.

L’escola dels fills de l’escriptor està
molt oberta a les noves tecnologies.
Per això ell trobarà oportú explicar
que aquest curs ha protagonitzat
una tertúlia literària per Internet.
Els alumnes dels centres partici-
pants havien llegit la seva última
novel·la i durant deu setmanes van

debatre, a través d’un fòrum virtual,
diversos aspectes de l’obra en qües-
tió. El teledebat va culminar amb un
xat on l’escriptor va comprovar que
els estudiants d’avui teclegen pre-
guntes a la velocitat de la llum.

Per acabar, l’escriptor dirà que ell
escriu perquè vol, perquè li ho de-
mana el cos, perquè es mor d’enveja
davant tants i tants llibres bons que
ja s’han escrit, i que no ha escrit ell.
També dirà que escriu perquè llegeix.
En definitiva, dirà que escriu perquè
no sap fer res millor. Ni ganes.
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