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altres peces. Edicions 62.
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N
o és des de les tro-
nes del poder que
la literatura catala-
na se salvarà de la
crema. Ni és des

d’allà que es pot fer un dis-
curs d’aparença crítica sense
enfangar-se en el cinisme, la
petulància o la complaença.
L’escriptor Albert Mestres
(1960) treballa sense atura-
dor, aliè als càrrecs i els afa-
lacs, per dur a terme els seus
múltiples projectes literaris.
Aquesta independència i
aquella llunyania, afegides al
sòlid coneixement que té de
la tradició literària universal
(inclosa la catalana), atorguen
un crèdit insòlit a la seva
proposta creativa. Entesa com
un tot, que s’expressa, això sí,
en els diversos gèneres que la
ficció reclama.

El teatre de Mestres segueix
l’estela de Samuel Beckett i de
Joan Brossa. La seva intenció,
ideada a consciència, és fer un
espectacle que, com apunta a
la nota introductòria de La
bufa (1998), no pugui ser
vampiritzat per la càmera de
cinema o TV, i que redefineixi
la funció de l’autor dramàtic i
del text. L’experiència poeti-
coescènica que proposa ce-
deix l’autoria a la resta de
creadors de l’espectacle i dei-
xa obert el material textual a
la seva manipulació. Lluny
d’emmirallar-se en la gramà-
tica audiovisual, retorna el

teatre als orígens mítics i ri-
tuals. I el confia a l’intercanvi
còmplice entre l’actor i l’es-
pectador.

A Dramàtic, tres dones im-
mergides en un espai íntim
s’enfronten i es reconeixen
com a víctimes del dolor i el
desengany. Totes tres perso-
nifiquen les fases de la vida
femenina com a suma gene-
racional d’edats i ferides in-
curables. Com Prometeu, són
titanes d’una domesticitat
que admet la tragèdia més
punyent i la paròdia més
subtil. Són dramàtiques en el
doble sentit, literal i figurat,
del títol. L’experiència de to-
tes tres pertany a un mateix
cicle vital i està marcada per
la figura d’un Zeus calçasses,
encarnació del despotisme i
el primitivisme dels mascles.
Des de la joventut a la madu-
resa, aquestes tres dones
comparteixen un futur que
fon in situ etapes d’una ma-
teixa vida: la d’una mítica
(Prome)Tea que es despulla
més enllà del temps (A, B i C).

CORALITAT FEMENINA
El torrent de les paraules vo-
mitades pels tres personatges
femenins refà, en retalls i
com a coralitat, la seva bio-
grafia emocional cap a l’au-
toreconeixença i la decrepti-
tud. El text aboca indiferent-
ment les intervencions de les
actrius, les acotacions i els
pensaments dels personatges.
És un contínuum polifònic que,
com Bernhard, barreja ecos,
reiteracions, tonalitats, obses-
sions i gèneres en un doll
imbricat i travat. Les cançons
estructuren aquest contínuum
en seqüències estretament

relligades i rítmicament har-
mòniques. Com una riuada
impetuosa que, malgrat que
vagi a raure a la mateixa ma-
re, desborda tots els marges,
flueix per la superfície i per
vies subterrànies, i deixa al
seu pas uns solcs profunds en
la jungla emocional del lec-
tor/espectador.

Les tres peces curtes que
completen el llibre responen
a motivacions diferents. El
monòleg Peça cua és una rè-
plica brossiana de l’Informe per
a una acadèmia, de Franz Kaf-
ka, entorn de la condició es-
queixada de l’actor com a
personatge, ésser humà i, per
torna, mamífer. Els Contes es-
tigis o El cabaret dels morts
(1995), una obra pensada per
a marionetes, dramatitza
contes, d’autors diferents, tu-
telats pel barquer Caront i
Albert Mestres, i salpebrats de
cançons brechtianes. En clau
paròdica i humorística, enca-
dena un seguit de divertidís-
simes històries sobre alguns
morts exemplars i el seu pas a
l’altra riba. Finalment, Cargol

treu banya, que s’integrà en
l’espectacle Èxode (2001), es-
devé un monòleg corglaçador
sobre la violació en temps de
guerra.

La proposta de Mestres és
una de les més originals, més
sòlides i més radicals de l’ac-
tual literatura dramàtica ca-
talana. Prenyada de referents
literaris, plena de gosadies
expressives, carregada d’inci-
siva ironia, escrita amb pul-
critud i domini de la llengua,
la seva dramatúrgia connecta
amb la sensibilitat d’avui i
suposa una alenada d’aire
fresc a la fador de l’escriptura
teatral coetània. No parteix
de l’experimentació com a fi,
sinó com a mitjà expressiu i
estratègia de seducció i atrac-
ció. Sense concessions, Mes-
tres basteix un text que mix-
tura gèneres, registres i estra-
tagemes molt diversos i que
apunta directament cap a l’e-
ficàcia escènica. Cap a un te-
atre que rearma la vàlua de la
paraula i enfonsa les seves
esmolades urpes en l’emoció
de l’espectador.

N A R R A T I V A

Sexe oral
J O A N A G U T

Alice Ferney, La conversa amorosa.
Traducció d’Antoni Dalmau.
Columna. Barcelona, 2002.

P
reguem als lectors que
oblidin tota referència al
Despatx Oval de la Casa
Blanca i a les entremalia-
dures a les quals es lliura-

va el president de la nació més
poderosa del món amb la col·labo-
ració d’una jove becària. Els ho
demanem perquè el sexe oral al
qual ens referim és aquell que
s’expressa a través de la paraula.
Un llarg discurs, en aquest cas,
com a preludi i cloenda d’una
única trobada amorosa entre un
home madur a punt de divorci-
ar-se i una jove casada.

Sobre aquesta base –parlarem
d’amor– Alice Ferney ha confegit
la novel·la que l’ha catapultada a
l’èxit a França i que ha estat tra-
duïda a una dotzena de llengües:
La conversa amorosa.

Alice Ferney és doctora en cièn-
cies econòmiques i treballa a la
Universitat d’Orleans. Anterior-
ment havia publicat Le ventre de la
fée (1993), L’élegance des veuves (1995)
i Grâce et denuement (1997), obra que
va guanyar el premi Culture et Bi-
bliothèques por Tous.

No hi ha cap dubte que La con-
versa amorosa està ben escrita, amb
la pulcritud francesa acostumada,
tributària d’un classicisme que, de
tan repetit, ha esdevingut anodí i
previsible. La història que l’autora
ens explica és molt simple: la pa-
rella mencionada més amunt té
una cita un vespre que havien
d’assistir amb un grup d’amics al
club de tenis on els homes pre-
senciarien un combat de boxa te-
levisiu i les dones parlarien de les
seves coses. I la resta tot són pa-
raules; les de la parella que juga al
tradicional joc de la seducció mú-
tua, i les dels amics, dones i ho-
mes, que parlen dels respectius
marits i mullers, dels fills, de la
feina, de l’amor i de mil i una co-
ses. La singularitat de la novel·la és
l’absència de singularitat. La pare-
lla d’amants d’un dia expressen
tots els tòpics possibles amb aquell
chic de distinció gal·la, en què tota
conversa ha de contenir la seva
dosi de mots d’esprit, amb el teló de
fons de la passió amorosa en una
ciutat de províncies. La protago-
nista, Pauline Arnault, és una me-
na d’anti-Madame Bovary dels
nostres dies i ell, en Gilles André,
pren les formes d’un nou Don Joan
de poca volada. Tot plegat una
història que acaba en no res, amb
la sospita que ell solament ha
mentit i que ella s’ha deixat portat
pel somni d’un amor romàntic i
que acaba tornant a casa amb el
seu marit.

No sé si per la llei del pèndol, els
nostres veïns del nord, sobretot les
veïnes, s’han complagut a degustar
una narració ensucrada potser can-
sats de marranades, de dones truja,
o de senyores que expliquen amb
pèls i senyals com s’han repassat un
regiment, incloent-hi el coronel, el
portaestendard i el mestre armer. La
conversa amorosa és un llibre perfec-
tament prescindible.

Els límits del meu llenguatge
són els límits del meu món

P O E S I A

A D R I À C H A V A R R I A

Albert Mestres, Tres.
Edicions 62.

Barcelona, 2001.

L
a dita diu que tres
eren tres les filles
d’Helena. Tres són
tres els poemaris de
l’Albert aplegats en

un de sol sota el símbol nu-
mèric. Nuats, filats i treballats
entre el 1988 i el 2000, són
una mostra més de l’experi-
mentació poètica –es deu vo-
ler assemblar a Foix?– que
Mestres ens torna a oferir.
Una forma d’assaonar la poe-
sia gens llunyana a la de la
seva darrera manera de treba-

llar el teatre com ens mostrà a
la sala Brossa amb Dramàtic.
Més, Els perfums i Diu que són els
títols dels poemaris que amb
el frontispici de Wittgenstein,
abans citat, ens enfilen per les
dreceres poètiques que tot se-
guit trobarem. Ei!, abans, però,
un advertiment d’Albert Mes-
tres: “Lector [...], no busquis
cinc peus al vers. Si no, no cal
que passis el llindar”. Adverti-
ment del Mestre(s)? Exercici
poètic inversemblant, màgia
incompresa?

TRES SECCIONS
Més està format per tres sec-
cions –grames, tires i rimes i
iodes– en què els sonets, po-
emes d’un sol vers, dístics...
configuren la teranyina poè-
tica. Destacaríem el primer

poema del llibre, Carn: dos
punts a la intersecció d’una creu
–empenyorant-se de Jesús de
Natzaret, de Prometeu?–, les
tres definicions (líriques o re-
als?) d’Estat, crisi i catarsi, el
sonet a l’Eulàlia, les tres tires
de Natura morta, el dilema so-
bre l’art i la vida, sense obli-
dar però el devesall i les males
passades de l’amor.

A Perfums, des de l’esperit de
les tankes, però sense ser-ho,
el poeta adapta una estrofa
dels trobadors medievals amb
el repte formal que no es re-
peteixi ni una sola rima, de
manera que a tres per poema
en sumin 60. Fragància d’a-
romes, de perfums –ordenats
alfabèticament– que prete-
nen des de la fantasia poètica
apropar-nos a les sensacions

del poeta. Ensumaríem espe-
cialment dels perfums l’Encens
(“Jardí caduc / de fulles mor-
tes tot cobert”) i el Nard (“Ar-
riba el fred, / s’adorm la ur-
gència dels anhels”).

JOCS I PARÒDIES
Diu que tanca la cal·ligrafia del
cercle, des del senyal que
prohibeix la circulació en tots
els sentits. Epitafis d’un vers,
mínimes, cercles, la declina-
ció de la mort des de la seria-
ció pronominal, vessen els
darrers jocs de Mestres junta-
ment amb les genealogies fa-
miliars –dels homo sapiens–,
els somnis i les paròdies de
Moisès, i les estacions de
l’any. Carn de poemes?

Amb jocs de llenguatge, i
en paradís de poemes, Mes-
tres ens ha tornat a donar un
text que ens hem de llegir
tranquil·lament, amb molta
cura i amb calma. Són versos
que desprenen tota una vida
companya amb el llenguatge,
companya amb la creació de
la carn envoltada de paraules
que desprenen les aromes
d’uns perfums que no els in-
timiden gens.


