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D’un temps ençà, els monòlegs còmics
han poblat les pantalles de les dife-
rents televisions, tant públiques
com privades. Aquesta moda, com

és ben conegut, fou impulsada pel programa El
club de la comedia, que va començar a emetre
Canal+ ja fa uns anys, i també pels soliloquis que
obren els programes d’Andreu Buenafuente, des
de La cosa nostra a l’actual emès per Antena 3. Es
tracta d’una adaptació de lastand-upcomedyo co-
mèdia a peu dret, un gènere molt popular als Es-
tats Units. En aquell país és força habitual que
aquest tipus d’espectacle humorístic es puga veure
en clubs nocturns i bars, on el còmic, dalt d’una pe-
tita tarima, assegut en un tamboret i amb un mi-
cròfon a la mà, fa riure el públic amb un humor
basat en el llenguatge i la gestualitat, tot posant en
evidència l’absurditat de la vida quotidiana.

A CATALUNYA, PERÒ, A BANDA DELS CÒMICS professional
(José Corbacho o Manuel Fuentes, a més de Bue-
nafuente), aquest “club de la comèdia” té uns prac-
ticants estranys que, en lloc de participar en el
cicle de monòlegs de Cómicos de barra d’El Terrat
patrocinat per San Miguel, no sé si per poc gracio-
sos o per massa extravagants, es dediquen també
a anar per bars i locals de Catalunya oferint-nos els
seus espectacles poètico-humorístics.

SOTA L’EXCUSA D’UNA APARENT POSADA EN ESCENA un-
derground i contracultural, aquests poetes-pallas-
sos es dediquen a fer recitals no sota els auspicis
de cap beguda alcohòlica, sinó amb el suport de les
administracions publiques que, temoroses de ser
acusades de reaccionàries o poc modernes, donen
ales a una visió rebaixada i regressiva de l’avant-
guarda, que es pretén provocadora quan és, en re-
alitat, banal i repetitiva.

“ÉS TRIST DIR-HO, ESTIMAT LUIS, PERÒ L’ESCÀNDOL ja no
existeix”, va dir Breton a Buñuel després que Max
Ernst hagués guanyat el gran premi de la Bienna-
le de Venècia, en 1954. Aquesta és el patetisme de
certa avantguarda institucionalitzada: la provo-
cació aparent esdevinguda norma. Ja entrats en

els 60, escrivia Pasolini, contra aquesta pràctica
artística: “La redescoberta de les avantguardes és
un moment terrorista posterior a les generacions
precedents del compromís. Aquesta redescoberta
ha portat a la confusió entre els joves, els ha co-
municat el costum de la ficció revolucionària, de
la revolució fictícia, formal, arbitrària. Revolta me-
rament verbal, lligada al neocapitalisme a través
de l’acceptació paradoxal de la integració i l’exhi-
bició provocadora de la mala fe”.

ESTICD’ACORDAMBPASOLINI.AQUESTA avantguarda re-
sidual,amés,acabaamagant ideixantenunsegon
pla altres pràctiques literàries, veritablement ra-
dicals i arriscades: estic pensant en Víctor Sunyol,
per exemple.

VAIG TENIR L’OCASIÓ DE VEURE UNA actuació d’aquests
poetes-humoristes a Reus, en una de les sessions
del 1r Festival de Poesia Taca d’oli:en aquesta oca-
sió el cartell el formaven Josep Ramon Roig, Enric
Casasses, Dolors Miquel i Jaume Sisa. No comen-
taré gaire de Sisa: un bon cantautor que, com els
altres galàctics, hauria de saber cap on va l’equip
amb què juga. De Casasses, només vull dir que fa
llàstima que un gran poeta es dedique a fer de bufó
de segona categoria, buscant la burla fàcil que
acontenta el poder, mediàtic i polític. De Roig, que
el seu intent de reflectir poèticament la vivacitat i
la riquesa expressiva de la llengua col·loquial tor-
tosina s’acabe convertint en simple burla intrans-
cendent d’un dialecte a les orelles d’un públic pre-
sumptament urbà, tot convertint el tortosí en una
cosa rural i risible. I, finalment, de Dolors Miquel
només diré que exhibeix un feminisme insubs-
tancial, basat en l’obscenitat bròfega, en la rima
fàcil i l’estirabot groller, més proper al populisme
conservador de Bernat i Baldoví, que no pas a cap
visió crítica. Res de capgirament social, com
Bakhtin atribuïa en l’època medieval al riure i al
carnaval, sinó apalancament reaccionari, broma
pueril. Un exemple més de com la postmodernitat
ha renunciat a una idea “forta” de literatura per
convertir-la en entreteniment de bar: un simple
club de la comèdia.

Joan-Elies
Adell

Escriptor

El club de la comèdia
“De Casasses, només vull dir que
fa llàstima que un gran poeta es
dedique a fer de bufó de segona
categoria, buscant la burla fàcil
que acontenta el poder, mediàtic i
polític”

DES DEL MOLÍ

Onaniremaparar?

No és gaire complicat: es trac-
ta d’enterrar la víctima fins al
coll vora una paret. El con-
tacte de la terra ha de ser
com un tub que empresona
el cos i el malmena. Es trac-
ta de provocar una sensació

d’ofec, un instant escanyolit
d’alè que es perd. Després
s’enderroca la paret amb un
tractor o un tanc. Les pe-
dres sepulten el cap que deu
fer esforços per respirar, els
ulls esbatanats, la boca en-
treoberta en un crit d’angoi-
xa. Així és com avui, en
aquest segle XXI de contra-
diccions i incerteses, es cas-
tiga els homosexuals.

Fa pocs dies, a Iran, dos
homes foren portats a la
forca. Era la pena de mort:
el càstig per la seva opció

d’amor masculí. Parlam de
la tolerància, de la compren-
sió, del respecte per la dife-
rència i pels altres. Tanma-
teix, tot esdevé confús quan
la teoria s’apropa a la reali-
tat. La follia s’imposa a qual-
sevol lògica, a tots els in-
tents de raciocini. El morts
tenien 24 i 21 anys. Es tro-
baven a la flor de la vida. Te-
nien molt camí per recórrer,
moltes històries a viure.
Van escapçar-les de cop la
intolerància i la mala fe. La
xara és una legislació que in-

terpreta de forma extremis-
ta l’Alcorà. Com es pot fer
una lectura tan perversa
d’un llibre sagrat?

El mes de juny de l’any
2004, la policia d’Iran va
emprar Internet com un
ham per aconseguir els seus
objectius: caçar els homose-
xuals. Interceptaren els
homes que cercaven contac-
tes amb altres homes. Quan
acudien a les cites, els arres-
taven. Podria explicar-ho
Amir, que només té 21 anys
i ganes d’estimar, però que

fou condemnat a cent se-
tanta-cinc fuetades. Al nord
de Nigèria també es lapida
els homosexuals. A vuitanta
països més, són castigats
amb presó, multes, penes
corporals, o desterrats. A
Egipte, les pràctiques homo-
sexuals no són considerades
un delicte, però sí escàndol
públic i conducta immoral.
On anirem a parar? Vivim
en un món ple de barbàrie,
que no respecta els indivi-
dus i les seves opcions més
íntimes.

DE FIL DE VINT

Riure de
l’odi

Isabel-Clara
Simó

Mai com ara Catalunya havia
marcat tota la política espa-
nyola, sobretot la de l’oposi-
ció: les úniques idees, l’única
estratègia es redueix a con-
testar Catalunya, assumint
el paper de salvadors d’Es-
panya –la Constitució,
podeu creure-ho, els impor-
ta un rave, i molt més les lli-
bertats que implica–. Fan la
tradicional tàctica que
s’empra en futbol: quan
l’equip contrari ha de llan-
çar un penal, el públic escri-
dassa. No diu res: només
crida. Ho fa per atordir el
qui té la pilota a punt de xut.
Rajoy y sus muchachos cri-
den desaforats; tant se val
què criden, només compta
posar nerviós l’enemic.
Ofendre’s és seguir-los el joc
nosaltres a ells. Tard o
d’hora han d’afrontar el
debat. Si hi sumem que
l’opinió pública que arrosse-
guen és ben minsa –deuen
estar ben decebuts–, hem
de fer cas omís i continuar
amb taules rodones i confe-
rències, amb tranquil·litat.
Immunes a la crispació, que
és cosa de gent primària.

Per això lamento que Es-
querra Republicana s’hagi
querellat contra la COPE.
Però si això és precisament
el que volen! A més, el més
probable és que el jutge no
doni la raó als querellants, o
a mitges. I serà una sort,
perquè el numeret que es
muntaria amb aquest pobre
noi, que desitja tant la noto-
rietat i que brama contra
Catalunya cada dia per an-
tena, pagant una multa
seria pitjor que la malaltia.
Micro obert en mà, hi ha
molts recursos: “Jo ara no
puc dir el que penso, perquè
m’han barrat la boca,
però...”. Davant de la provo-
cació, encara que costi –i si
feu una passejada per al-
guns blogs d’Internet sa-
breu què és insultar de
debò–, l’única resposta és
riure. Riure’s de l’odi és una
teràpia estupenda.

Maria de la Pau
Janer

FRANK JENSEN


