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El poeta, narrador i dramaturg Jaume Vidal Alcover

Testimonis d’una mutació
TEATRE/NARRATIVA F R A N C E S C F O G U E T

Jaume Vidal Alcover,
Manicomi d’estiu o la felicitat de

comprar i vendre. Pròleg de
Rosa Comes. Col·lecció Óssa

Major. Proa.

Barcelona, 2001.

Jaume Vidal Alcover, Sophie o
els mals de la discreció.

Col·lecció La Gent del Llamp.
Arola.

Tarragona, 2001.

U
na dècada després de
la mort de Jaume
Vidal Alcover, el
conjunt de la seva
nombrosa obra nar-

rativa, poètica i dramàtica con-
tinua essent encara molt des-
conegut. L’escriptor manacorí
és recordat periòdicament en
els col·loquis acadèmics del
gremi, en les efemèrides com-
memoratives de rigor, en els
estudis literaris d’abast minori-
tari o en les dinàmiques cultu-
rals de les preteses perifèries
territorials. Però el seu corpus
creatiu no ha aconseguit d’in-
tegrar-se, ni de bon tros, en un
hipotètic llegat operatiu de
clàssics. Sembla com si, acom-
plerts els mínims de ritual i
més enllà dels quatre noms de
sempre, la cultura catalana pu-
gui permetre’s el luxe d’ignorar
o silenciar olímpicament tot un
gavadal d’autors amb una tra-
jectòria important i una obra
ben sòlida. Si la primera no
mereix tant d’oblit i tantes
mesquineses, la segona hauria
de pertànyer, si més no, al pa-
trimoni actiu de la literatura
(re)coneguda i (re)llegida amb
la mateixa fruïció i interès que
qualsevol clàssic universal.

Les darreres aportacions
editorials ens han brindat Ma-
nicomi d’estiu o la felicitat de
comprar i vendre, una peça de
teatre, datada entorn del 1968

que havia romàs inèdita fins
ara, i Sophie o els mals de la dis-
creció, una de les millors no-
vel·les de Vidal Alcover, escrita
el 1970 i editada el 1972. Les
dues obres s’inscriuen en l’è-
poca en què l’escriptor residia
a Barcelona i havia entrat en
contacte amb els cercles lite-
raris propers a Maria Aurèlia
Capmany. Manicomi d’estiu su-
posà la represa de la seva crea-
ció dramàtica, després d’ha-
ver-se dedicat sobretot a la
narrativa i la poesia. Sophie en-
cetà, al seu torn, una nova línia
narrativa en què la temàtica
mallorquina s’obria cap a es-
pais més cosmopolites. Totes
dues plantegen, des de gèneres
diferents, una reflexió similar
sobre un món i uns valors en
desbocada transformació que,
tanmateix, conserven unes
constants inalterables.

TEATRE DE CABARET
Manicomi d’estiu, estrenada a la
Cova del Drac el desembre del
1968 sota la direcció de Josep
Anton Codina, és una peça de
teatre de cabaret que gira al
voltant de l’estiueig com a

producte de la societat de con-
sum i presumpte anivellador
de les tensions socials. Les dues
parelles de protagonistes ma-
nifesten les seves diferències
intergeneracionals: els senyors
són partidaris de l’ordre i
enyoren el temps i la moral del
passat, mentre que els joves
opten per viure al dia i aprofi-
tar al màxim l’instant, sense
amoïnar-se pel futur. Paral·le-
lament, el contrapunt amb al-
tres personatges d’aquest pe-
culiar manicomi estiuenc posa
èmfasi en les dissemblances
socials (de gènere o de classe) i
en la situació perversa que se’n
deriva. L’efecte dissolvent dels
diners actua, això sí, tant en
l’eix generacional com en el
social i condiciona, en plena
dictadura franquista, fenò-
mens com ara el turisme de
masses, l’especulació urbanís-
tica, el consumisme interclas-
sista i les modes en els com-
portaments socials.

Manicomi d’estiu s’ajusta als
condicionaments del gènere
del cabaret: barreja fragmen-
tàriament cançons, diàlegs i
situacions de caràcter irònic,

satíric i paròdic; exposa amb
voluntat didàctica i lúdica un
missatge crític; treballa amb el
transformisme i l’arquetipici-
tat dels personatges; engalta
al·lusions encobertes –mitiga-
des per la censura– a l’actua-
litat politicosocial del mo-
ment; basteix una acció dinà-
mica a partir d’una trama mí-
nima, etcètera. La peça relliga
materials diversos (cançons,
esquetxs, eslògans publicitaris)
amb el fil conductor del tema
de l’estiueig com a pretext i
testimonia la mutació d’una
societat que oscil·la entre el
culte al passat i l’acceptació
acrítica de la modernitat. Com
insinua la cançó “Si pogués dir
el que jo penso”, l’autoritat i la
propietat són les dues barreres
que impedeixen, adés i ara,
pensar en un món més just i
més lliure.

REFLEXIÓ DE VOLADA
Una actitud desmitificadora
similar és la que trobem a Sop-
hie o els mals de la discreció, si bé
l’espai en què es projecta és
molt més cosmopolita i el gè-
nere permet una reflexió de
més volada. Vidal Alcover hi
explica en primera persona les
recerques que, als anys seixan-
ta, emprèn un jove mallorquí
per conèixer l’autoria d’una
llibreta manuscrita de color
rosa datada a començament
del segle XIX. Les seves investi-
gacions el duen a fer un viatge
de Mallorca a Lió, Torí i Gre-
noble per treure l’entrellat so-
bre els secrets que amaga l’e-
nigmàtica troballa i que pot
desemmascarar els orígens
nobiliaris d’una família d’aris-
tòcrates francesos. El viatge,
d’un sud violent i clar a un
nord il·lustre i ordenat, és un
pretext literari per immer-
gir-se en la recerca del sentit
d’uns pomposos llinatges bas-
tits sobre les ombres de la his-

tòria, sobre les mentides i les
màscares del passat.

La mirada del jo narrador,
amarada de literatura, evoca un
món en transformació en què
els aristòcrates d’herència s’en-
tremesclen amb els nous rics
ociosos, amb els quals compar-
teixen negocis especulatius i
interessos econòmics. Amb un
lirisme contingut, cenyit, des-
criu els paisatges de les Illes, de
les terres del Roine i del Po, on
el passat contrasta amb les me-
tamorfosis del present, i es
capbussa en la literatura de l’è-
poca en què va ser escrita la
llibreta de color rosa, plena
d’abrandaments revolucionaris
i dels primers inflaments ro-
màntics. És una mirada escèp-
tica, distanciada, com si vol-
gués anotar, a la manera il·lus-
trada, les dades que il·luminin
els secrets del passat. Perquè
tan sols el passat explica el
present: uns privilegis socials, i
alhora econòmics, que se sus-
tenten en l’engany, la conven-
ció, la màscara.

Com a Manicomi d’estiu, la
ploma de Vidal Alcover desmi-
tifica, amb una fina ironia i un
llenguatge elaboradíssim, els
ressorts d’uns estaments socials
privilegiats. Retrata els ambi-
ents de l’aristocràcia europea
que, malgrat que s’adapti als
nous temps, s’entesta a fer valer
l’herència i la propietat com a
garantia de distinció. Els temps
canvien, les revolucions passen
i els costums es modifiquen
fins a l’exotisme i el ridícul,
però els llinatges mil·lenaris
perduren i l’ordre social roman
incommovible. L’aventura del
viatge juga amb la capacitat de
la literatura per fer versem-
blant la història o per revelar
un passat ocult. I enceta una
reflexió sobre el paper de la
història com a avaladora o en-
cobridora del present –una
història feta pels vencedors– i
sobre la legitimitat moral de
recuperar-la en benefici de la
veritat. O de la mentida.

Com escriure després de Foster Wallace?
N A R R A T I V A C A R L O S Z A N Ó N

David Foster Wallace, La niña
del pelo raro. Traducció de
Javier Calvo. Mondadori.

Barcelona, 2001.

L’
editorial Monda-
dori ha tingut l’ex-
cel·lent idea de co-
mençar a publicar
l’obra d’aquest jo-

ve Frank Zappa de les lletres
nord-americanes que més que
seguir una tradició el que fa és
posar de cap per avall algunes
de les tradicions possibles a
l’hora d’explicar una història.

A La niña del pelo raro, llibre
publicat el 1987, el seguirà Bre-
ves entrevistas con hombres repulsi-
vos i, mesos més tard, la seva

oceànica i aclamada novel·la del
1996, Infinite Jest. A l’espera d’a-
questes grans viandes, aquest
llibre de deu relats no calma la
fam. Tot al contrari: Foster Wa-
llace resulta altament addictiu i
se’ns fa imbatible.

La seva proposta és radical
alhora que digerible per a estó-
macs que creguin que la litera-
tura no es pot ni destruir ni
crear, només transformar. Per-
què Foster agrada fins i tot
quan la pirueta surt malament
i es fot la nata. Escrivint des de
la cantonada del detritus de la
societat nord-americana l’enfo-
cament és distorsionat, és epi-
lèptic, però solvent, precís, savi
des de l’al·lucinació. En el fons,
llengint-lo es té la sensació que

només és vàlid escriure així per
ser com més fidel (i indigne)
millor als temps que corren.

Foster agafa les tisores i talla
per on vol i ens ofereix el que hi
ha davant els nostres ulls. Un
univers arrasat pel televisor i la
seva pornografia de la intimitat
–“com més a la vora ets, menys
et veig”–. Un món sense espe-
rança, ni individual ni col·lecti-
va, vestit amb els parracs de la
contracultura, del Narcís con-
temporani i el seu utilitarisme
radical, la recerca de la puresa i
la bellesa en el femer de la
nostra pròpia cuina (tan plena
de regals, de coses que no ser-
veixen per a res) i la tendra es-
tupidesa de tots nosaltres: a es-
tones Àtila, a estones Mickey

Mouse. Famosos per deu mi-
nuts, nens abandonats en au-
topistes, executius panxuts
morint com gossos en pàr-
quings solitaris, cotxes llogats,
Barry Gifford i mil confusions
al microones de la vida moderna.

DEU NARRACIONS
Deu narracions, deu piruetes a
la recerca de la narració
(im)perfecta. Algunes de magis-
trals com la que dóna títol al
llibre, la terrible Animalitos inex-
presivos (o com algú amb un
germà autista pot assaltar el
50x15) i Por suerte, el ejecutivo de
cuentas sabía practicar la reanima-
ción cardiovascular. Altres, bene-
ïts fracassos de resultats, però
no d’intencions. Mereix un co-

mentari a banda la novel·la
curta amb què es tanca el vo-
lum: Hacia el oeste, el avance del
imperio continúa, delirant posada
en escena d’una convenció de
nens que algun cop haguessin
participat en un anunci de Mc-
Donald’s. Amb aquell cotxe a
punt d’esclatar en mil bocins,
aquesta odissea patètica a la
recerca de Godot, amb els seus
cinc ocupants (pallasso inclòs),
terribles has been, somni ameri-
cà i piconadora plepa, tranqui-
mazin i coca-cola, Hunter S.
Thompson i Mari Pau Huguet
sota l’edredó. Pròxima estació:
l’infern.

El problema d’una proposta
com aquesta (engrandida en els
seus següents llibres) és un
meravellós: “Després què?”.
Com escriure a partir de tu,
maleït David Foster Wallace?


