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Vicent Pallarés ha guanyat un premi de novel·la eròtica

L’efímer elixir del paradís
N A R R A T I V A

M A N E L G A R C I A G R A U

Vicent Pallarés, Evasions
efímeres. Premi de novel·la
eròtica La Vall d’Albaida.
Bromera. Alzira, 2002.

V
icent Pallarés (Barce-
lona, 1951) ens de-
mostra llibre a llibre
que és un autor ca-
paç d’abastar amb ri-

gor, destresa i força tots els
gèneres. I amb Evasions efímeres
s’endinsa ara en l’àmbit de l’e-
rotisme, del sexe, de l’instant
fugaç de les relacions amoro-
ses intenses, però sempre en
funció de l’argument, qüestió
clau per no perdre’s en una
mera perspectiva de voyeur o en
una vana descripció d’un acte
sexual simulat i dissimulat.
Res d’això hi trobarem en
aquesta obra. L’argument
sempre busca la plena compli-
citat de la libido del bon lector
que sap llegir fixant-se en la
tendresa de la pell o en la sen-
sualitat d’uns ulls encesos i
apassionats de la major part
dels seus personatges. Pallarés
demostra que el seu pols ha
adquirit fermesa i el seu en-
giny es mou de manera natu-
ral pels territoris de la ironia.
Les situacions que descriu són
aparentment banals, quotidia-
nes, però tractades sempre
amb un llenguatge precís i en-
riquides pels trets indispensa-
bles que ajuden a definir els
personatges, a alguns dels
quals els domina un aire de
tristor o de derrota. No té res a
veure, per tant, amb aquelles
pel·lícules porno en què, sense

cap tipus d’argument, els ac-
tors practiquen el sexe des de
totes les posicions imaginables
dues-centes voltes sense cap ti-
pus d’estructura argumental.
En aquest llibre no hi trobareu
pornografia, però sí que hi
trobareu sexe explícit, sexe
oral, sensualitat, tendresa i
ménage a quatre en funció d’una
trama que no es desentranya
fins a les darreres línies del
relat en una mena de final
obert on queda la decisió últi-
ma del bon lector suspicaç,
irònic, àvid i atent.

SET HISTÒRIES
Set històries construïdes, tal
com va dir l’autor en una en-
trevista a partir d’alguna frase
escoltada o d’algun fet obser-
vat i treballant amb la hipò-
tesi del “què passaria si...” i del
“i per què no?”, tot al·ludint el
món de les temptacions i de
les amistats perilloses. Tal
com esmenta, li van ser molt
útils unes paraules del direc-
tor de cinema Luis Garcia
Berlanga en què deia que
“qualsevol novel·la eròtica ha-
via de complir una proporció
de 50% d’argument i 50% d’e-
recció”. Ara bé, contràriament
al que podríem pensar, Palla-
rés reivindica, a través de l’es-
criptura literària i d’un ero-
tisme al servei de l’argument,
el paper espontani de la dona,
sobretot d’una dona gran, en-
derrocant així el mite de la
jovenesa com a únic model de
les dones amb pits sinuosos,
malucs exuberants i cara de
mirada sibil·lina, tòpics rebre-
gats d’aquesta narrativa on
ben sovint han tingut, malau-
radament, sols un paper pas-

siu o negatiu, de florer, motiu
de pecat o mer objecte sexual.

Les set històries estan basa-
des, doncs, en el desig sensual,
l’espontaneïtat, la tendresa i la
subtilesa, però també en els
contrapunts humans com la
hipocresia, la decrepitud, la

insatisfacció, el dubte existen-
cial o la inseguretat emocio-
nal, amb una gamma tan àm-
plia de personatges que hi po-
dem trobar, per exemple, des
d’un xiquet en un càmping
fins a dones grans, tot inten-
tant demostrar que la sexuali-

tat és una qüestió inherent a
l’ésser humà des que naix fins
que mor. La intriga narrativa
està sembrada de constants
curiositats, desconfiances i at-
zars. Alguns crítics literaris
han ressaltat la interessant
iniciativa femenina que des de
la primera història (on la pro-
tagonista té un accident de
cotxe a causa de conduir sota
els efectes paradisíacs d’una
masturbació) puja graus fins al
darrer encontre (en què dues
dones es conxorxen per com-
provar l’índex de masculinitat
dels seus marits), tot passant
per un conjunt de dones entre
les quals se’n poden trobar
tant de ben sinceres i sensibles
com de voluptuoses o dubtoses
(com en la història de sexe oral
en què a la protagonista li fa
fàstic un mosquit trobat en un
got de cervesa), per exemple.

ASPECTE LINGÜÍSTIC
I no cal parlar de l’aspecte lin-
güístic, on s’hi poden trobar
molt diverses maneres de refe-
rir-se tant al sexe masculí com
al femení, amanit amb un
marc espacial que crea, tant en
una casa, una caravana, un
concessionari de cotxes com
en un automòbil o en un au-
tobús, una atmosfera d’intimi-
tat ben plaent i un conjunt de
sospites captivadores.

Si la literatura eròtica ha es-
tat en la història de la huma-
nitat prohibida o restringida
(sols cal que recordem judicis
del Sant Ofici en llibres consi-
derats moralment perniciosos,
les llistes de llibres censurats
durant totes les dictadures del
món o els llibres prohibits de
Henry Miller als Estats Units
durant molts anys, per exem-
ple), ara està gaudint, a través
del bon treball literari dels au-
tors, d’una nova rentrée dins la
societat. I Evasions efímeres és un
clar exemple de bona literatu-
ra eròtica que sap despertar la
carnositat flamejant dels mots
i busca l’avidesa del lector.

L’assassinat mecanitzat
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Gerard Vàzquez, El somriure
del guanyador. 29è premi de

teatre Ciutat d’Alcoi.
Edicions 62.

Barcelona, 2001.

L
a idea de justícia de-
pèn d’un ordre social
admès com a vàlid. Si
s’altera aquest ordre
convencional, es crea

una situació considerada in-
justa. Plató a La República tracta
el tema de la justícia com una
virtut. La justícia hauria de
prevaler en una república ide-
al. Plató s’oposa a la tesi que
afirma que la justícia serveix
els interessos dels qui detenen
el poder. No accepta, doncs,
que una determinada concep-
ció de la justícia pugui enco-
brir el domini dels més forts
sobre els altres. Plató vol de-
mostrar que l’home just és fe-
liç: la societat pot salvar-se
gràcies a la justícia. La història
s’ha encarregat, tanmateix, de
desmentir l’idealisme del filò-
sof grec.

Gerard Vàzquez qüestiona a

El somriure del guanyador la idea
platònica de la justícia, però
també dinamita la de la com-
passió heretada del cristianis-
me. L’acció transcorre en tres
seqüències paral·leles. Primera:
Erich Böhler deixa escolar els
darrers anys de la seva vida en
una luxosa residència d’avis a
prop de Munic. Segona: un
oficial de les SS, Böhler de jove,
retroba una antiga amant que
ha estat deportada, per jueva,
al camp de concentració
d’Auschwitz-Birkenau. I terce-
ra: Sarah, condemnada per
homicidi 21 anys enrere, espe-
ra el desenllaç de la seva sen-
tència en una cel·la del corre-
dor de la mort en una presó
dels EUA. La primera i la ter-
cera se situen a les acaballes
del segle XX, mentre que la se-
gona, a l’hivern del 1944.

Les tres seqüències d’aquesta
magnífica peça mantenen uns
fils d’enllaç que tiben la ficció.

I, alhora, comparteixen una
mateixa especulació sobre el
sentit arbitrari de la justícia i
la pietat. Només els poderosos
es permeten el luxe d’establir
la legitimitat de la justícia i
d’oferir la seva pietat com si fos
un acte de generositat. Els més
forts s’omplen la boca de pa-
raules sagrades per emmasca-
rar l’opressió més despietada
que s’abat sobre els més febles.
Si cal, munten organitzacions
amb suposades finalitats hu-
manitàries que treballen per
l’oblit o la mala consciència
que segrega la seva pròpia ide-
ologia. La capacitat destructiva
del sistema deixa indefensos
els més febles, per molt que
aquests siguin dipositaris de la
filosofia, la literatura o la his-
tòria. Els subalterns del poder,
funcionaris de l’Estat, s’encar-
reguen d’embrutar-se les
mans. La seva certesa és que la
compassió és, en el fons, una

mostra de debilitat davant de
la incontrovertibilitat del sis-
tema. Sigui quin sigui aquest
sistema. En un règim totalitari
com el nazi, les formes de je-
rarquia social són corretges de
transmissió de la maquinària
de la mort. En un sistema de-
mocràtic com el dels EUA,
modèlic i tot en plena voràgine
globalitzadora, la pervivència
d’aquelles formes tampoc no
garanteix, ni de bon tros, els
drets humans més elementals.
La dignitat humana continua
amenaçada.

TRES PLANS D’ACCIÓ
Un mateix espai de sentit em-
marca els tres plans de l’acció,
n’estableix el paral·lelisme
temporal i en relliga la signifi-
cació en una seqüencialitat
històrica. La indiferenciació
dels tres espais amb què es di-
videix l’escena contribueix a
fer-ne una lectura com un tot.

Com un retaule viu d’una his-
tòria sisífica. ¿No pot generar
monstres abominables la per-
fecció de la raó? La confronta-
ció entre el sistema d’ajusticiar
del nazisme i la pràctica judi-
cial nord-americana troba, al-
menys, un punt de coincidèn-
cia: la legitimació de l’assassi-
nat mecanitzat.

Els dos casos que exposa El
somriure del guanyador, inspirats
en fets reals, conviden també a
una reflexió sobre la memòria
i el present. L’experiència de
Böhler planteja la qüestió de la
justícia històrica. ¿Com es pot
reclamar una justícia retroac-
tiva als agents del genocidi
quan són ja vellets inofensius?
Quin grau de culpabilitat te-
nen els qui només compleixen
el deure que els és encomanat?
O què és allò que mou les oe-
negés avalades pel poder? El
contrapunt de Sarah, en canvi,
apunta al cor del sistema judi-
cial made in USA. Quin valor té
la justícia d’un Estat de dret que
legalitza l’assassinat? ¿Es pot
parlar de llibertat si es come-
ten, a cada moment, tota mena
d’abusos en nom seu? Com és
possible tant de cinisme insti-
tucionalitzat?


