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A
ctualment, el fet que una novel·la sigui
traduïda al llenguatge cinematogràfic
no és gens estrany. Fins i tot, per la in-
fluència del cinema, que és una influ-
ència tan respectable com qualsevol al-

tra, hi ha moltes novel·les marcadament cinema-
togràfiques (tot i que per a alguns crítics puristes
això sigui una característica pejorativa). El que ja
no és tan habitual és que una novel·la es vegi
convertida en obra de teatre i, encara més difícil,
que una obra de teatre passi a ser una novel·la.
Això últim és que el que ha fet el narrador, dra-
maturg i assagista londinenc David Lodge a Draps
bruts (Anagrama/Empúries), una novel·la breu que
passa al gènere de la narrativa una obra teatral
del mateix autor.

Llegint la novel·la, l’origen s’intueix perquè el
tractament que Lodge dóna al text és, lògicament,
teatral. Ara bé, el fet que el format no sigui el d’un
text teatral pur (amb el nom de cada personatge
encapçalant la seva entrada de diàleg, per exem-
ple), en facilita molt la lectura i, sobretot, la fa
més agradable. Però el que realment importa
d’aquesta obra és la qualitat inqüestionable que
la nodreix. Lodge, amb uns diàlegs impecables, fa
un retrat àcid, equilibrat i crític d’una sèrie de
grups culturals els membres dels quals, tot i ha-
ver estat retratats i ridiculitzats anteriorment en
moltes ocasions, no semblen gaire disposats a
canviar el seu tarannà. El món tampoc no seria
millor si ho fessin... no ens enganyem.

En concret, Lodge fa llenya dels narradors me-
diocres deprimits i de les seves sofertes compa-
nyes, dels guionistes televisius amb molts diners
i poc talent, dels periodistes sangonera sense es-
crúpols, dels crítics literaris i del circ mediàtic i
les seves efímeres estrelles de paper cuixé.

És envejable la naturalitat amb què Lodge
combina la caricatura amb la radiografia d’uns
personatges que, a base de girs argumentals gens
artificiosos, van quedant definits amb nitidesa.
Mentre els personatges es tiren merda els uns als
altres en un foc creuat de secrets íntims, penedi-
ments, mentides, angoixes i frustracions, Lodge
la tira damunt de tots plegats, però amb una
elegància que converteix els draps bruts del títol
en un mocador de seda natural decorat amb els
elements comuns del teatre de la vida.

Qui no formi part de cap d’aquests col·lectius
s’ho passarà molt bé llegint aquesta obra. Els que
en formen part, també; si no són prou sincers per
admetre que s’hi veuen reflectits en determina-
des situacions, comportaments i sentiments, se-
gur que no els costarà gens identificar amics i
coneguts entre els personatges de David Lodge. Ja
se sap que cap geperut no es veu el gep i que la
crítica cruenta i burlesca (sense la categoria de la
de Lodge) és una de les activitats principals a què
es dedica la classe cultural.
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Anar a aparcar el cotxe és una bona excusa per sortir del despatx, si no es fa en grup
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E
l segon divendres de se-
tembre, el protagonista
del conte Dos rams de roses
(dins del llibre El millor dels
mons, de Quim Monzó) té

poca feina a l’agència de viatges on
treballa. “El setembre és un mes
fluix. La majoria de persones han fet
vacances al juliol o l’agost i, al se-
tembre, de feina n’hi ha poca. Jo
mateix, fa hores que dissimulo, trec
un munt de papers de la taula i el
poso al calaix per, poc després, tor-
nar-lo a treure del calaix per dei-
xar-lo allà on era. I tot per fer veure
que no m’estic mà sobre mà”.

Si mai hagués de tor-
nar a dissimular en ho-
res de feina, el protago-
nista del conte de Monzó
faria bé de tenir a prop el
llibre 1002 Ways to Waste
your Working Time (1.002
maneres de perdre el
temps a la feina), publi-
cat per l’editorial nova-
iorquesa St. Martin’s
Press i firmat pel col·lec-
tiu The Diagram Group.
Així podria triar entre
tot d’activitats per matar
el temps sense fer res de
profit, i no caldria que es
limités a posar i treure
papers del calaix.

A la introducció, els
autors expliquen que
aquesta matèria no s’en-
senya a l’escola ni a la
universitat, però que cu-
riosament les aules es-
colars són caldo de cul-
tiu de moltes de les idees que s’ex-
posen al llibre. A partir dels 5 anys,
els nens comencen a desenvolupar,
sense l’ajut dels mestres, habilitats
per perdre el temps que els poden
ser molt útils en el seu futur de
persones assalariades.

Hi ha gent, diuen els membres de
The Diagram Group, que ha fracas-
sat en l’intent de perdre el temps i
ha invertit la jornada laboral en
tasques dignes de consideració als
ulls dels seus superiors. Només uns
quants espavilats han sabut trobar
la manera de fer veure que treballen

en lloc de treballar de veritat.
El llibre, aclareixen, no s’ha de fer

servir com a font d’idees aplicables
al temps lliure. Està pensat estric-
tament per malgastar el temps que
forma part del treball remunerat.
Segons ells, totes les activitats pro-
posades han estat testades en dife-
rents condicions laborals per provar
la seva validesa i eficàcia.

¿Què hauria pogut fer, doncs,
l’empleat del conte de Quim Monzó
el segon divendres de setembre, a
part de treure papers de la taula i
posar-los al calaix?

Calcar una moneda. Marcar els

capítols dels llibres que algun dia
llegirà. Netejar-se les ungles. Dibui-
xar bigotis a les fotos de les revistes.
Posar recte el quadre de la paret.
Cordar-se les sabates. Gratar-se el
braç. Practicar diferents tipus de
lletra manuscrita. Rebentar-se els
grans de la cara. Passar en net la
llista de coses a fer. Ordenar les
factures impagades. Llegir l’horòs-
cop del diari.

Fer-se un barret de paper. Fer
ombres xineses amb les mans. In-
tentar recordar la taula periòdica
dels elements. Intentar recordar els

deu manaments. Buscar figures en el
paper de la paret. Aprendre a falsifi-
car la firma del seu cap. Fer una llista
de la gent que convidaria a sopar.
Planejar l’atracament a un banc.
Mirar què fan a la tele aquesta set-
mana. Ficar la llengua en el forat que
té entre dues dents. Fer una llista
d’anagrames del seu nom. Intentar
recordar la matrícula de tots els
cotxes que ha tingut. Fer una llista
de deu preguntes que li faria a Na-
poleó. Pensar què faria si només li
quedessin deu hores de vida. Provar
tots els bolígrafs del despatx. Decidir
on anirà de vacances l’any que ve.

Encreuar i desencreuar les ca-
mes. Fer punta als llapis. Estudi-
ar-se el mapa d’un país on no vi-
atjarà mai. Trucar a algú que no
coneix i dir-li hola. Canviar l’ordre
de les claus al clauer. Aprendre a
llegir les línies de les mans. Pensar
què deuen estar fent els seus fills
en aquest moment. Recordar les
vacances d’infantesa a la platja.
Calcular quants diners gasta a
l’any. Intentar llegir una pàgina
d’un llibre cap per avall. Tocar una
harmònica imaginària. Mirar com
treballen els companys.
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