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Sergi Pompermayer, un dels autors de ‘Monòlegs’

Sense rèplica
T E A T R E

A R T U R P A S C U A L

Diversos autors, Monòlegs.
Editorial AADPC.

Barcelona, 2003.

D
e totes les formes
de diàleg literari,
el monòleg és el
més inversem-
blant i, per tant, el

més artificiós. Per tal de fer
creïble que un personatge
parli llargament sense rebre
resposta, la narrativa realista
(o de procediments realistes)
ha construït al llarg de la seva
història diverses convencions.
En aquest sentit, les troballes
contemporànies semblen na-
turals, però en el fons són àr-
dues elaboracions. Prenguem,
a tall d’exemple, el monòleg
de Molly Bloom, en el qual el
fil del pensament arriba a
manifestar-se d’una manera
tan fluida com falsa.

Davant del repte d’escriure
un monòleg sobre la guerra,
els vint autors catalans reu-
nits en aquest petit volum
han utilitzat diversos recur-
sos tècnics i, pel que fa al te-
ma, han caigut en l’incom-
pliment (pactat), la qual cosa
no impedeix que les seves
idees aflorin dramàticament.

En un dels tipus habituals
de monòleg teatral, anome-
nat diàleg fallit o diàleg sense
rèplica, l’absència de resposta
ve donada perquè l’interlocu-
tor no pot respondre verbal-
ment (no hi sent, està em-
mordassat, és un animal, un
objecte inanimat, una part

del mateix personatge que
parla, etcètera). Deixant de
banda un autèntic diàleg (Ro-
sich), alguns dramaturgs con-
vocats per a l’experiment han
escrit aquesta mena de pseu-
dodiàleg, fent que el seu per-
sonatge es dirigeixi a un nadó
(Batlle), a un cadàver (Szpun-
berg) i a un nen adormit
(Vàzquez). Tanmateix, la ma-
joria ha optat per una variant,
el monòleg ad spectatores, en el
qual un públic dramatitzat
agafa la funció d’oient plural,
passiu i mut, destinatari ex-

plícit del discurs. Així, els es-
pectadors es converteixen en
confidents d’un fantasma (Al-
berola), en el tribunal d’una
declaració esborronadora
(Miró), en concurrència sofer-
ta d’un pare verborraic (Pom-
permayer), en jutges d’un
terrorista pacífic (Sirera) i en
auditori amoltonat d’una
arenga (Hansen).

Un públic indeterminat, o
públic en el paper de públic
(en aquest cas televisiu, a
l’estil d’El club de la comedia),
requereixen altres exercicis

minuciosament absurds (Es-
cudé) o només jocosos (Espi-
nosa), mentre que un text
presumpte (Peyró) ens posa a
prova en el paper d’ostatges
indefensos (tot i que no total-
ment: els espectadors poden
aplaudir o riure, però també
esbroncar o anar-se’n).

Els veterans han optat pel
terreny més ferm del perso-
natge que llegeix en veu alta, o
bé un guió (Benet) o bé una
carta (Teixidó), cosa que pro-
voca comentaris i divagacions.
Hi ha també una curiosa ven-
trilòquia de fragments radio-
fònics (Schaaff), i diverses pe-
ces que surten de l’òrbita del
monòleg teatral i pertanyen al
domini de la narrativa, ja que
es tracta de contes més o
menys reeixits (Aymar, Rodrí-
guez, Gomis) que ni tan sols la
disfressa de les acotacions no
aconsegueix de dissimular.
Tampoc no hi falten dos poe-
mes d’un lirisme provocatiu
(Dueso, Salgado).

VARIETAT INDISCIPLINADA
Enmig de tanta varietat in-
disciplinada i feliç, potser ens
podríem plànyer, per tornar
al començament de la resse-
nya, que cap dels autors im-
plicats no hagi escollit l’equi-
valent del monòleg joycià, el
soliloqui pur, fórmula amb
tant pedigrí dramàtic. Posats
a ser artificiosos, n’hi hauria
hagut prou amb un perso-
natge que parlés amb ell ma-
teix, que expressés els seus
pensaments sense necessitat
d’un interlocutor subreptici i,
naturalment, que tingués al-
guna cosa intel·ligent a dir.

N A R R A T I V A

Silvestre Vilaplana, Les cendres del
cavaller. Premi de novel·la Ciutat
d’Alzira. Bromera. Alzira, 2004.

L a mort truca a la porta de Joa-
not Martorell. Ho ha perdut
tot: diners, amics, prestigi... La

seva situació és tan miserable que
s’ha vist obligat a empenyorar el Ti-
rant lo Blanc i ara escriu una llarga
carta a Martí de Galba, l’únic que
l’ha ajudat en els darrers temps, en
què li demana que preservi la seva
joia més valuosa de l’extinció a què
es veu abocat el món dels cavallers
a finals del segle XV, quan els diners
comencen a prostituir els nobles
ideals.

Joanot Martorell, escriptor valen-
cià nascut el 1413, ha passat a la
història com un home de caràcter
bregós i agressiu. Només cal llegir
alguna de les lletres de batalla i de
deseiximents que bescanvià amb
diversos cavallers per veure com era
capaç de combinar el més fi enginy
amb l’orgull de classe. Partint d’a-
quests trets biogràfics, l’escriptor i
poeta Silvestre Vilaplana (Alcoi,
1969) recrea a Les cendres del cavaller,
premi de novel·la Ciutat d’Alzira
2003, l’apassionant, però dissortada
vida de l’autor fonamental del segle
d’or de la nostra literatura: la lluita
per conquerir Nàpols al costat d’Al-
fons el Magnànim, la caiguda de
Constantinoble, les intrigues viscu-
des com a conseller del príncep de
Viana i les relacions mantingudes
amb el seu cunyat, Ausiàs March, i
amb Roís de Corella. Escrita en un
valencià proper al que es devia par-
lar a l’època, està plantejada com
una novel·la de cavalleries, amb la
qual cosa la narració de les aventu-
res del protagonista està per da-
munt de l’elaboració del fris d’unes
dècades que apareixen excessiva-
ment desdibuixades. A.T.

Gabriel Janer Manila, L’illa i una nit.
Ensiola Editorial. Balears, 2004.

L’ escriptor i pedagog Gabriel
Janer Manila (Algaida, 1940)
ha compaginat la investiga-

ció de l’antropologia amb el conreu
de la literatura. A més de diversos
treballs de divulgació pedagògica i
literària, és autor de nombroses
obres de narrativa, com ara L’abisme,
premi Ciutat de Palma el 1967, Els
alicorns, premi Josep Pla el 1971, Sa-
tan estima Berlín i Els jardins incendiats.
El 1998, la Generalitat de Catalunya
el distingí amb la Creu de Sant Jordi.
El conjunt de la seva narrativa, so-
vint impregnada de realisme màgic
i mai exempta de crítica social,
descriu des de diferents observatoris
la realitat canviant del seu país i del
seu temps.

L’illa i una nit reuneix els contes
publicats a El cementiri de les roses i
Tango, a més d’altres inèdits o apa-
reguts en diverses publicacions. Es
tracta d’una revisió de la trajectòria
de l’autor en el camp de la narrativa
curta, a la qual ha dedicat 30 anys.
La incomunicació amb la parella o
amb la família donen cos als dra-
màtics i anguniosos contes com ara
Diari d’una boja i Final del primer acte,
mentre que la denúncia punyent i
amarga dels canvis que el turisme
ha provocat a la societat mallorqui-
na és present en faules com L’objecte
sobre l’illa. Imaginativa i en ocasions
embolcallada d’amargor, és una
obra per a amants dels relats. A.T.

Vicissituds de l’estraperlo

A S S A I G

A N N A T O M À S

Víctor Labrado,
Quan anàvem a l’estraperlo.

Angle Editorial.

Barcelona, 2004.

E
ls anomenats estra-
perlistes, aquelles fi-
gures dedicades al
comerç il·legal d’ar-
ticles alimentaris,

combustibles, medicaments i
altres productes, van arribar a
constituir, després de la Guer-
ra Civil Espanyola i fins als
anys 50, un grup social definit
i característic. Per molts de
nosaltres, especialment pels
que no vam viure aquells ter-
ribles anys, practicar l’estra-
perlo és sinònim de ser un
oportunista sense escrúpols
que s’aprofita de les misèries
dels altres per enriquir-se. I és
que molts dels que van parti-

cipar i, encara avui, participen
dels mercats negres no es
cansen de guanyar diners a
costa de les necessitats persis-
tents dels més desvalguts.

Tot i això, en els primers
anys de la postguerra, època
de racionament dels aliments
bàsics i de restriccions de tota
mena, hi va haver un seguit
d’adolescents que van veure
en aquesta pràctica fora de la
llei l’única manera d’arreple-
gar les quatre garrofes per ti-
rar endavant. Aquest és el cas
del protagonista de Quan anà-
vem a l’estraperlo, que, damunt
d’una bicicleta, a trenc d’alba i
escapant sempre de la Guàrdia
Civil, recorre pobles i ciutats
de València i Alacant carregat
d’arròs, oli o sardines, per tal
d’ajudar la seva família: “Mon
pare, anant de jornal, si se
n’anava a cavar, guanyava
disset o divuit pessetes i un
quilo de pa en valia vint-i-cinc.
Com havies d’anar a jornal?”.

Dues bicicletes perdudes i
dues denúncies a les costelles
són l’inici de les aventures
d’aquest marrec de 16 anys,
encara amb pantalons curts,
que surt cada matí de casa
amb l’ampolleta d’oli i els di-
ners a la butxaca, i hi torna
amb un cabàs ple d’arròs. Ara
bé, a la tercera denúncia la
policia et venia a buscar. Grà-
cies a l’alcalde del poble, que
l’avisa, esquiva inicialment les
autoritats. Però, quan avorrit
de viure com un fugitiu es
presenta com a voluntari a
l’Exèrcit de l’Aire i se’n va a fer
la mili a Cartagena, l’arresten
per les sumes que encara deu
i l’envien a la presó, amb la
mala sort que va a parar a la
secció de càstig. Després de
dos mesos a pic i pala, les
multes hauran desaparegut,
jurarà bandera i tornarà a
emprendre la picaresca dels
estraperlistes per guanyar-se el
pa de cada dia.

Víctor Labrado (Sueca,
1956) és actualment coordi-
nador de la biblioteca i ca-
sa-museu Joan Fuster, a la se-
va ciutat natal. Autor també
dels llibres La mestra i La guerra
de quatre, ens presenta ara una
obra que treu a la llum una
vessant de l’estraperlo que se
sol passar per alt. Els que s’hi
dedicaven per cobdícia, amb
l’únic objectiu de fer-se enca-
ra més rics, rarament topaven
amb les vicissituds i pati-
ments del protagonista de la
novel·la, ja que tenien con-
tactes amb personalitats del
règim o, si més no, la capaci-
tat de farcir de bitllets les
butxaques de funcionaris i
delators. Amb un estil viu,
directe i vibrant, i situant-se a
mig camí entre la crònica i la
novel·la d’aventures, l’escrip-
tor valencià reconstrueix la
memòria d’un temps durís-
sim i ens demostra que no
podem adoptar una lectura
unívoca davant les seqüeles
d’aquells anys en què a les
penúries i la gana calia sumar
la repressió dels grisos. Ame-
na, divertida, però amb l’a-
marga realitat com a teló de
fons, és un testimoni de la
lluita per sobreviure.


