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Pep Jové i Josep Seguí a ‘El fabricant de monstres’

A R A C O M A R A

Moral amb sang i fetge
C A R L E S H A C M O R

C
ada vespre, a l’Espai Brossa,
en el decurs de la represen-
tació d’El fabricant de mons-
tres, el públic va sent prepa-
rat cruelment, minuciosa-

ment, sàdicament i espaventosa-
ment, per a un pànic col·lectiu des-
mesurat i inhumà, per a uns
instants, brevíssims, d’horror i de
terror inimaginables fins ara, per a
una esgarrifança espantosa i diabòli-
ca, un esfereïment massiu provocat
per una por cerval, insuportable, mai
no vista ni en un
teatre ni enlloc.

L’ètica, l’estèti-
ca i el pudor
m’impedeixen
d’explicar la causa
immediata, explí-
cita, d’aquesta pa-
üra feréstega, ir-
resistible i que
–una mica miti-
gada, per sort– es
prolonga durant
dies en l’ànim es-
poruguit i trasbal-
sat dels especta-
dors que han po-
gut tenir la forta-
lesa de continuar
vivint, o de no en-
follir, o de no re-
cargolar-se per
terra arravatats
per l’angoixa tre-
mebunda, horri-
pilant, que els ha transmès l’escenari
abans de ser traslladats a l’hospital
per a un tractament d’urgència a ni-
vells diversos.

I què han vist? Què hi ha passat, a
l’escenari? Això es deuen preguntar
els lectors encuriosits pels paràgrafs
de més amunt. La resposta és ben
previsible per als bons coneixedors de
l’ànima humana: tots i cadascun dels
espectadors es veuen representats –i
s’hi reconeixen de seguida– a l’esce-
nari per un monstre malformat en

extrem, fastigós, repugnant fins al
paroxisme, al qual és impossible de
mirar més d’un segon durant els bre-
víssims, brutals i implacables mo-
ments que dura la seva aparició.

És a dir, cadascú –i tothom alho-
ra– es veu individualment i inexo-
rablement reflectit a l’escenari no
pas com ell fa veure que és –al da-
vant de si mateix i al davant d’altri–,
sinó com allò que ell és de veritat,
una veritat que, com totes les veri-
tats, és inaguantable, execrable, pa-

orosa, terribilíssima, satànica i del
tot anihiladora.

I lògicament, llavors, el pati de bu-
taques s’omple de fabricants de
monstres: cada espectador hi esdevé
el fabricant del monstre que ell és. I
entre el monstre plural –perquè re-
presenta cada un dels espectadors–
que hi ha a l’escenari i el públic con-
vertit en un atropellament de fabri-
cants d’aquell monstre, el xivarri his-
tèric de la caguera irresistible con-
verteix l’Espai Brossa en un cafarna-

üm antinatural d’éssers revulsius que
acaben fent-se fàstic nauseabund i es-
pavent infernal els uns als altres.

Tot plegat, naturalment, és resultat
de l’artifici, de l’art teatral, portat
però a uns extrems tan magistral-
ment superlatius que fan que l’art i
l’artifici siguin no pas tan reals com la
vida mateixa, no, sinó molt més reals
que no la vida. És a dir, allò és la vida
barrejada amb la mort, la mentida
–l’art, el teatre– mixturada amb la
consciència de cada espectador, la

veritat –la vida re-
al dels especta-
dors– elevada a
matèria imaginà-
ria, escènica. Allò
és moltíssim més
que no pas una
catarsi descomu-
nal, és el paroxis-
me, elevat al límit,
de la diguem-ne
ultrarealitat quoti-
diana.

Xafat i resumit:
des del comença-
ment de la repre-
sentació, la despi-
etada, insensible i
sanguinària ma-
quinària teatral,
malentranyada-
ment, i sibil·lina-
ment però impla-
cablement, va fent
sortir els especta-

dors de llur passivitat de consumidors
de cultura, fins que la tempesta d’e-
mocions malsanes, mefítiques i mor-
boses aconsegueix de fer-los hiperac-
tius, creadors del monstre que, de fet,
només acaba existint a causa de la
imaginació de cadascun dels indivi-
dus que conformen el públic, que a
l’últim ja és una massa purulenta i
pestilenta. Que aquestes ratlles ser-
veixin perquè els pusil·lànimes s’abs-
tinguin d’anar a l’Espai Brossa a fer-hi
de fabricants de si mateixos!

E L N O T I C I A R I

Montalbán i la
globalitat cultural

P E R E G U I X À

A l’edició electrònica del diari argentí
Página 12, hi havia una interessant en-

questa sobre els tallers literaris, els quals,
com sabem, tenen molt predicament en
aquell continent –d’aquí que algunes per-
sones en fundin allà on recalen–. Curiosa-
ment, les opinions recavades no els associ-
aven a un planter d’escriptors. El dubte,
venien a dir, és si se situen entre els famosos
tallers que oficiaven autors de talla com ara
Bioy, Monterroso i García Márquez –de qui
tenim llibres transcrits de les seves sessions
que fan demanar-nos si deuen ser un dels
molts gèneres literaris espuris que va crear
el segle XX– o les pantomimes com la que
ens brinda la primera part de Storytelling,
l’última pel·lícula de Solondz.

D esprés de la mort de Montalbán, no va
faltar a cap diari la nota dels comen-

taris de la premsa forana. L’espai dedicat
arreu va ser generós (des de cobertes fins
a breus reportatges, cosa que traeix un
èxit unànime), però el fet que, salvades
excepcions, aquestes opinions parlessin
de l’autor des d’un únic front –l’ideolò-
gic– és una demostració més que la glo-
balitat en què patollem és encara una co-
sa relativa si més no en l’àmbit cultural,
en què la distància lingüística i nacional
minimitza la percepció.

A l cultural de Le Monde, un reportatge
consignava la desaparició de la figura

del mecenes, ja que ara el creador oportu-
nista o esbutxacat ha de trucar a una fun-
dació o a una empresa privada. Es posa com
a model els comtes de Noailles, individus
tan mítics com els artistes amb qui se’ls
relaciona a les primeres dècades del segle
XX. Això és pertinent si ho traslladem al
nostre àmbit perquè sempre ens ha colpit
–si donem un cop d’ull enrere i encara
menys avui– no trobar-hi aquesta figura. I
és que si això passés, si un pogués entrar en
un despatx amb cura de no tacar la catifa i
se li permetés el gest etern de parar la mà,
després de rebre la seva part, podria girar-se
cap al mecenes i, amb la complicitat que
creen les aficions compartides, preguntar-li
(amb perplexitat): “Com és que no juga a
golf a les tardes?, per què no malda per ser
directiu del Barça?”.

P A R L E M - N E

EuroComRom (i 2)
J O A N S O L ÀD

onàvem l’altre dia
una idea elemental
de la primera part
del mètode Euro-
ComRom, els “set

sedassos” que permeten al
lector d’anar comprenent ca-
da cop més un escrit d’una
altra llengua romànica, enca-
ra que no en sàpiga res. Ja els
deia que no és pas un joc
d’infants sinó una molt serio-
sa anàlisi feta per experts en
aquestes llengües i traduïda
en regles precises i quadres
admirablement clars que ocu-
pen cent vint pàgines del lli-
bre. Pàgines de lletra “alema-
nya”, això sí, és a dir atapeïda:
potser l’únic detall una mica
empipador alguna vegada, a
part algun quadre massa sin-
tètic (les comparatives, els ar-
ticles, etc.). Aquesta part s’a-
caba amb una llista minucio-
sa, a sis columnes, d’unes 300
paraules de “lèxic específic”,
és a dir en què alguna llengua
no s’entendria a partir d’una

altra, però on gairebé mai no
hi ha sis diferències (cat. ama-
gar, cast. esconder, fr. cacher, it.
nascondere, port. esconder, rom.
a ascunde: tres variants); i una
mostra de El petit príncep en les
sis llengües. De textos ja n’hi
ha hagut molts al llarg dels
sedassos, fins algun d’inven-
tat, sense sentit però que res-
pecta els trets estructurals
perquè el lector s’acostumi a
la “fesomia” formal de la
llengua (fr.: “... des activités sec-
torielles et pragmatiques de cer-
taines ponctuations intrarégiona-
les [...] qui sont approuvés par des
aspects de segrégation...”, amb
aquest comentari: “Si no heu
estat capaços d’entendre
aquest text, no és pas culpa
vostra. Es tracta d’un text

sense sentit”, etc.): curiós es-
tratagema que jo no havia vist
mai i que dóna una idea de
l’alta competència, mal·leabi-
litat i humor dels autors.

La segona part d’aquest
mètode, un cop se suposa que
el lector s’ha immergit llarga-
ment en la coneixença de les
semblances i les diferències
entre les llengües, és un mini-
retrat de cada una de les llen-
gües estudiades. En la versió
catalana es radiografien cinc
llengües: francès, italià, por-
tuguès, romanès i occità. Es
deu suposar, amb raó, que
aquí no hi calen el castellà i el
català. Però, en canvi, hi ha
l’occità, que no formava part
de les sis del projecte però que
per a nosaltres és prou im-

portant. La part d’occità l’ha
feta el lingüista lleidatà Aitor
Carrera, amb la col·laboració
de Thibaut Marty i Jean-Clau-
de Borie. L’exposició de cada
llengua és sistemàticament
paral·lela a la de les altres, cosa
important per poder fer com-
parances i orientar-se millor:
1. Difusió geogràfica i nombre
de parlants. 2. Origen i evolu-
ció històrica. 3. Varietats lin-
güístiques. 4. Característiques
fonètiques, gràfiques i lèxi-
ques. 5. Minilèxic: les parts
principals de la gramàtica
(numerals, articles, preposici-
ons, pronoms, conjuncions,
adverbis), algun centre d’inte-
rès (família, casa, món), la
conjugació dels vint verbs més
freqüents (ser, haver, anar, venir,
quedar-se, dir, parlar, veure, fer,
voler, poder, caldre, deure, donar,
prendre, posar, acabar, saber,
creure, agradar), de vegades
amb l’imperatiu, de vegades
sense, no sé per què. 6. Els
mots estructurals: les aproxi-

madament 140 paraules que
representen el 50-60% d’un
text general. El llibre s’acaba
amb una altra llista de les 265
paraules presents almenys en
cinc llengües. Com poden
veure, un treball molt precís,
ben documentat, enorme-
ment difícil i que apassiona el
lector. I l’edició és, en gene-
ral, excel·lent, malgrat l’ex-
trema dificultat d’un text
com aquest. Per molts anys,
col·legues.

El manual compta, de mo-
ment, amb edicions-adaptaci-
ons en alemany (primera, del
2001), romanès, italià, anglès i
català i se’n preparen les ver-
sions en portuguès, francès i
castellà (en aquesta hi haurà
el gallec). Com veuen, el pro-
jecte és flexible pel que fa al
nombre de llengües. I molt ri-
gorós pel que fa a les adapta-
cions: la versió catalana sem-
bla talment escrita directa-
ment en aquesta llengua. Per
molts anys novament a tots.


