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La insostenible
Empar Moliner

El segon recull de textos de premsa
d’Empar Moliner és fruit de les seues
col·laboracions setmanals en les pla-
nes de l’edició catalana d’El País, en
forma d’articles i cròniques. La primera
impressió que s’obté quan es llegeixen
els textos de l’escriptora són les nom-
broses afinitats amb l’obra de Quim
Monzó. De fet, tots dos comparteixen
una secció setmanal en el programa
Els matins de Catalunya Ràdio, titulat
Articles que no farem mai.

En els 85 articles del conjunt,
Moliner secunda Monzó en la croada
contra la correcció política: els nous
credos del civisme, l’ecologisme i,
sobretot, el feminisme. Aquesta perse-
cució d’allò que és «sostenible», és a
dir, «políticament correcte», li valdria,
de fet, el qualificatiu antònim per a
caracteritzar la seua actitud: «insoste-
nible». L’escriptora passa revista a les
representacions del circ social a què
assistim diàriament: les campanyes
publicitàries institucionals, les mesqui-
neses del gremi dels escriptors, els cli-
xés i els tòpics del discurs polític i
periodístic, les bajanades dels «pro-
gres» —els batejos civils, el boicot als
productes americans, el cine social—,
els immigrants i la llengua o els llibres
d’autoajuda. Moliner substitueix l’estu-
pefacció o la indignació que crea l’es-

tupidesa de la vida social i política per
un humor que li permet distanciar-se’n
i protegir-se.

L’escriptora ens mostra una opereta
protagonitzada per actors porno, cui-
ners estrella, cantants, polítics, escriptors
excàrrecs convergents/mediàtics/serio-
sos, prínceps, periodistes, maniquins
televisius, artistes d’avantguarda i mani-
festants que col·lapsen el trànsit, en la
qual ella mateixa té el seu paper, centre
de tots els números, transformada en un
personatge més: «la periodista mordaç
catalana». Moliner es representa com a
bevedora irresponsable de gintònics, no
feminista, gelosa i possessiva, reina de

la tolerància, comedianta, membre de la
legió de fans de Baltasar Porcel, exhippy
i, per damunt de tot, «insostenible».

La realitat és tan il·lògica i ridícula
que, en algun moment, Moliner ha de
postil·lar que determinats fets «no són
broma». Moltes vegades, no cal recó-
rrer a l’humor per a ridiculitzar, ja que
els fets són en si mateixos absurds. Sim-
plement, apel·la a un sentit comú espa-
terrant per mostrar la irracionalitat i l’es-
tultícia d’un plantejament. Per exemple,
el diagnòstic del psiquiatre Aquilino
Polaino, segons el qual l’homosexualitat
és un trastorn característic de «persones
educades per un pare hostil, violent o
alcohòlic, o bé per mares sobreprotecto-
res, fredes i molt exigents». D’acord
amb aquest dictamen, Bambi, Hamlet,
Fellini, Charlot, Víctor Jara, Reagan i el
fill dels prínceps d’Astúries serien homo-
sexuals —«¿Tu també, Bambi?» (pàgs.
205-206). Qui és l’absurd? Qui el
còmic? Qui el ridícul? Polaino o Mo-
liner? Per això, en l’article que clou el
volum, «Vull ser un peix italià (optimisme
pop)» (pàgs. 227-228), l’escriptora ofe-
reix una llista de les coses que distorsio-
nen la realitat, o siga, que li fan la vida
més suportable: si el món és així, val la
pena deformar-lo. 

Antoni Maestre

Empar Moliner
¿Desitja guardar els canvis? 
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