
més aviat els cantells propis d'una cara a hores d'ara no compta, almenys 
poesia d'arrel intimista. no de part de la lleva més jove, amb 

Per tot plegat, doncs, Geografia im- un títol en que la ciutat sigui tractada 
púdica de Vida1 Vida1 destaca per la arnb l'exquisidesa i la finor estilísti- 
seva singularitat, és a dir, per la difi- ques de Geografia impúdica. 1 aixb, ni 
cultat de trobar una collecció d'arti- convocant plegades la seva obra perio 
cles de fortuna similar. Es un llibre dística i la de ficció prbpiament dita. 
nou, diferent, únic en el seu genere, Si, ja podem anar comparant, que sera 
que, justament pels seus merits, qües- una recerca esteril i, sobretot, trista. 
tiona de retop algunes mancances de Entenem-nos: és evident que Vidal, 
la narrativa catalana actual. Vegem-ne, com ells interessat per la nmturnitat 
si de cas, una i prou: el tractament i l'antrofília urbanes, utilitza igualment 
literari que rep la ciutat en Vida1 és la ciutat com a camp de batalla dels 
un fet inhabitual en l'obra dels mi- antiherois de l'asfalt sotmesos al mar- 
xims responsables de la jove literatura telleig decibelic de pubs, discoteques, 
Zight de casa riostra, que no para, com bars musicals i antres de tota mena. 
qui diu, de malservir productes d'una Perb els segons hi tenen un problema 
qualitat inversament proporcional a la de mal apariar: explicar l'estetica i la 
seva prodigalitat. En canvi, el capte- vacuitat postmodernes amb una Ilen- 
niment i l'ambició literaries de Vida1 gua sovint també vacua de color i de 
procuren, molt a la manera, com veiem, gruix, arnb una llengua pobra, en de- 
del Carner de Les bonhomies o del finitiva, cosa per la qual les seves per- 
Sagarra de Cafk, copa i puyo, l'evoca- tinents geografies acaben essent, al- 
cació igualment suggestiva i refinada menys lingüísticament parlant, molt 
d'un microcosmos huma populat per les més impúdiques que la de Vida1 Vidal. 
seves animes mortals de torn. Salvades Hi concorren semblances: tots tenen si 
totes les distancies que calguin, dones, fa no fa la mateixa -jovenívola- edat 
ara Vida1 hi ha reixit per a la Lleida ac- i les mateixes ganes de publicar unes 
tual i els seus encontorns rurals corn mateixes deries. Perb la diferencia abis- 
en el seu dia ho feren els dos mestres mal és que el murri de Vidal Vidal 
de l'articulisnie literari per a la Bar- sembla -i 6s- molt més crescut en 
celona dels anys vint. Perb es pot dir llengua per culpa, segurament, dels en- 
que la Barcelona dels vuitanta, malgrat contorns rurals de que s'alimenta. 
el seu cosinopolitisme i la superioritat 
nurnerica dels seus fills lletraferits, en- ANTONI PLADEVALL I ARUMÍ 

LLUÍS-ANTON BAULENAS: Melosa fel, dins «Escena. Collecció de textos», núm. 7 
(abril-maig de 1990). 15 ps. 

La voluntat de coherencia i la com- personatge-tipus de la portera, descrit 
plicitat arnb el lector s6n elements in- a El cas de I'oufe fo~assenyat. Des del 
destriables de les ficcions de Lluís-An- punt de vista de l'escriptura teatral, 
ton Baulenas. A les seves produccions no es pot dir que el traspas de codis 
narratives no falten mai petites a1.l~- hagi estat del tot reeixit; no hi ha dub- 
sions autoreferencials que han comen- te, pero, que Baulenas l'encerta en una 
qat a adquirir un nou caire arnb l'apa- qüestió cabdal en flexibilitzar l'estruc- 
rició de Melosa fel, premi ((Ciutat tura primitiva de la historia i confe- 
dlAlcoi» (1989). rint-li una densitat dramatica que la 

Els materials que conformen aquest converteix en tota una altra cosa arnb 
nou text drainitic -el primer, segons valor autbnom. Si El cas de la insuli- 
crec, que publica l'autor- provenen, n6mana ... descrivia -per entendre'ns- 
basicament, del seu llibre Qui al cel un procés de realització personal a 
escup ... : E2 cas de la insulin6mana través de la narració en primera per- 
desfermada vertebra una ankcdota ar- sona d'Antonia, la diabktica grassa que 
gumental que és complementada arnb assoleix un estat de felicitat lúcida pe1 
l'episodi del suicidi, manllevat d'E1 cas damunt dels propis límits, la versió 
dels folls arnb mirada de boig, i arnb teatral eisampla les vores de la peri- 
la recuperació de les Iínies mestres del pecia personal i incideix, més aviat, 
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en la relació que es forja entre dos 
éssers marginals, una relació que els 
redimeix, els permet crear el seu pro- 
pi món i els fa forts per instrumenta- 
litzar, des de les seves miseries, les 
miseries vergonyants dels altres. El 
dialeg, catalitzador de tots els senti- 
ments i ressentiments (no és debades 
que Baulenas ha tradui't O'Neill) s'im- 
posa sobre el monbleg i la linealitat 
temporal és substitui'da per la combi- 
nació, potser un pkl mecanica, de pas- 
sat i present. De fet, l 'alternwa cro- 
ndbgica --com les dels espais hostils 
i els espais-refugi, l'ascens i el descens 
vital dels personatges, la fel i la mel- 
s'inscriu dins d'un ampli sistema de 
dualitats que, puntejant les nou esce- 
nes que organitzen la peqa, la farcei- 
xen de significació. 

Tanmateix, l'exercici de reconversió 
topa amb alguns esculls que em fa 
l'efecte que deriven, en bona mesura, 
de la resistkncia de l'escriptor a aban- 
donar els privilegis de la posició d'un 
narrador omnipotent, una resistkncia 
massa tossuda per atribuir-la a la fal- 
ta de perícia tkcnica (no es pot obli- 
dar que Baulenas compta ja amb una 
certa experibncia com a autor que ha 
estrenat Histhries negres L19871 i Fre- 
nophtic [1988]), i massa poc rendible 
per considerar-la una via teatralment 
fkrtil, almenys en els termes en qui: 
ha estat realitzada. El per tina^ inter- 
vencionisme del dramaturg es fa pre- 
sent des d'unes ccacotacions-recepta),, 
embotides de detalls i precisions sobre 
caracters, escenaris, gestos, actituds, 
etc. Tanta descripció sobre aspectes 
que han de tenir un desenvolupament 
substancialment dramatic escanya la 
funcionalitat de les prbpies notes. D'al- 
tra banda, aquest excés es combina 
amb la sensació q-ae l'escriptor no vol 
desaprofitar cap dels elements que 
bastien el conte. Amplia, matisa, suma, 
pero no prescindeix de res i l'amalga- 
ma genera alguns nusos que entreban- 
quen una mica la flui'desa de l'obra i 
la comdemnen a esdevenir, circumstan- 
cialment, una mera versió, una illus- 
traci6 de l'original narratiu. Penso en 
casos com el de l'abrupte monbleg que 
enceta l'escena 2 per orientar-nos es- 
tratkgicament sobre el passat de 1'An- 
tbnia o en el truc de l'escena S on el 
personatge ens fa conkixer la progres- 
sió dels seus sentiments dictant-10s a 
una cassette o en I'encastament de l'e- 
pisodi del vídeoclub, que en prendre 
la forma de somni malmet una part 
de la seva virtualitat parbdica. 

No obstant aixb, en el text sobrene- 
den altres mkrits -potser més litera- 
ris que teatrals-, indissociables de l'a- 
fició de l'autor per la barreja de tons 
i estils. Melosa fe2 conjuga, amb una 
certa destresa, ilna tendkncia verista 
-la que imposen factors com l'exigkn- 
cia del naturalisme escenografic o l'at- 
mosfera de modernitat urbana- amb 
el t r w  gruixut i acre de l'esperpent. 
L'equilibri des del contrast s'aconse- 
gueix perquk el dramaturg ensopega 
amb el to apropiat per vehicular tots 
els extrems: la tragicomkdia. La bas- 
tardia del gknere permet a Baulenas 
distanciar-se de les seves criatures i 
donar ales a un humor cru, alimentat 
de sarcastiques paradoxes com la de 
la voyeuse cega; li permet superposar 
a la relativa consistkncia psicolbgica 
de les protagonistes -personatges ma- 
lalts, bandejats, lligats a uns uvicis)> 
(la droga, el sexe, el menjar) que són 
alhora la clau de la seva felicitat i del 
seu infortuni- amb l'estilització de ca- 
racters (el pornograf, la portera, la 
noia, etc.) que són meres funcions, ca- 
ricatures que entapissen amb aires de 
grand guignol el melodrama i reforcen 
l'aspecte grotesc i sagnant de la peGa; 
li permet, encara, encabir l'esbós d'una 
faula simbblica mentre mostra la pun- 
ta perversa del quotidia. 

Per bé que en aquest text s'assoleix 
de compensar, més o menys, poeticitat 
i procacitat, cruesa i tendresa, l'autor 
resta instaklat en un terreny argilós. 
Potser és aquesta inestabilitat la que 
va fascinar el jurat d'Alcoi i va desa- 
gradar el de 1'Ignasi Iglbias, que, per 
les mateixes dades, desestimava Me- 
losa fel dins del seu concurs. El cert 
és que l'exacerbació d'alguns dels in- 
gredients que Baulenas ha posat en joc 
aquí malmeten irremissiblement el seu 
darrer treball dramatic, La Ben Cal- 
~ a d a  ( o  Sabates per tothom) --obra 
guanyadora, ex-aequo, del premi de 
({Textos Teatrals,, 1 9 9 6 ,  escrita amb 
la col~iaboració de Damia Barbany. 

El que interessa, malgrat tot, es que 
el teatre de Baulenas conté elements 
potencialment valuosos i que per poc 
que s'hi posi -si és capaC de mesurar 
bé els procediments, desempallegar-se 
de l'excessiva dependencia &una ima- 
ginació preeminentment narrativa i 
desenvolupar una visió espectacular 
més ambiciosa- valdra la pena tenir- 
10 en compte com a dramaturg. 
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