
vida, havent d'escriure per poder subsistir, 
i avenint-se, gairebé corn un professional 
modern, a tractar qualsevol tema al servei 
dels senyors que I'acullen. Paulet és el que 
en termes d'avui en diríem un nacionalista 
occita, com ho prova el que 6s ossiblement 
el seu millor poema, la pastorePla xl>autrier 
m'anav'ab cor pensiun, contra I'actuació del 
comte d 'hjou,  on manifesta I'esperanca 
-la darrera, de fet- que I'infant Pere 
d'Aragó retorni al aís la llibertat perduda 
expulsant-ne els P rancesos: «Toza, be-us 
puesc dir de I'enfan, / si Dieus salut e vida.ill 
do, / que ja per el patz non auran 1 li sieu 
enemic ni perdo; / e.1 proensal restauraran 
/ per el lur barnatge.» L'infant, que no el 
seu pare, és acusat forca sovint de passivi- 
tat pels escriptors més bel-ligerants. Tan- 
mateix, convé recordar de seguida que a 
causa, ben segur, d'una vida pelegrina i di- 
ficultosa, Paulet no va trigar a lloar parti- 
daris del comte d ' h j o u  corn el transfuga 
Barral dels Baus. 

La peri ecia personal, a contracor aven- 
turera i po !I ra, no fou, pero, mai obstacle 
pera proclamar sempre la seva condició &es- 
criptor conscient de la propia valua, i 
que protesta, corn també ho feia Cewerí, si 
se'l confonia amb al@ de categoria inferior, 
corn un joglar. Ell, que s'havia vist abocat a 
la practica de la joglaria per simplement po- 
der sobreviure, se n queixa, dolgut, en un 
tornejament suscitat per Guiraut Riquier: 
«Et autra vetz partetz me joc que sia 1 de 
fag d'amors, non jes de jog1aria.n 

Paulet és també una bona mostra de la 
penetració dels eneres francesas a la cul- 
tura literaria de Y sud, com ho palesen la 
pastorel-la i la dansa. Aquesta darrera 6s una 
de «les primeres que es-van compondre en 
I'ambient trobadoresc proven&, cosa que 
ens remet indefectiblement a la presencia 
de Carles d'Anjou. L'ariginalitat de la 
pastorel.la rau en el fet d'haver sabut trans- 
formar-la, sense perdre res dels seus trets 
distintius, en siwentes, o sia en instrument 
d'utilitat política. 

Isabel de Riquer destaca que Paulet de 
Marselha és un notable versificador, corn 
es despren del fet que cinc de les nou com- 
posicions que se'n conserven presenten un 
esquema metric únic, no emprat abans ni 
seguit després, la qual cosa diu molt de la 
seva capacitat literaria i musical. 

No ha de fer pensar aixb, tanmateix, 
que les seves habilitats siguin només cons- 
tructives. No podríem acabar aquest repas 
sense fer esment del .sirventes «Ab marri- 
ment et ab mala sabensan, dedicat a la pre- 
só de I'infant Enric de Castella -a qui tro- 
bar& Curial al nord d'Africa- després de 
la batalla de Tagliacozzo, el 1268. El poe- 
ma, que va repetint el nom de l'infant al 
final de cada estrofa, la qual cosa li confe- 
reix un to d'una rítmica solemnitat, 4s un 
exemple clar del grau d'emotivitat que 
ateny aquesta poesia en les seves prou di- 
verses manifestacions. 

Sergi BELBEL, Jordi SANCHEZ i Oscar ROIG, S6c IIetja. Barcelona, Edicions 62, 
1997 («El GallinerITeatre~, núm. 158). 195 ps. 

Un dels millors serveis publicitaris que 
li han fet a Sbc /&a, de Sergi Belbel i Jordi 
Sánchez, és remarcar el seu caracter «anti>) 
-antiestetic, anticonvencional, antisen- 
timent al...- i embolcallar I'espectacle amb 
I'aire d'una insolent rebequeria, enmi d'un 
panorama escenic que, segons semb f a, co- 
menca a sentir-se reblert de musicals i de 
trencaclosques formalistes. Les campanyes 
de promoció han parlat d'una obra agosa- 
rada, cítrica, negríssima que exhibeix sense 

atenuants la mala bava amb que s'han corn- 
binat les substbcies &una histbria, pre- 
sumptament destinada a incomodar recep- 
tors de pell fina i a encuriosir intrepids. 

D'acord amb aquesta voluntat d'ins- 
talelar-se en terra de ningú, de defugir es- 
quemes estandarditzats sense deixar de 
manllevar-ne i manipular-ne els trets, el 
desplegament de la faula es gronxa entre la 
tragedia i la comedia. L'exigu programa de 
m i  que acompanyava la representad, bo i 
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advertint la hibridesa dels motlles, induia binament culturalista i, compres dins l'am- 
malevolament a una circumstanciada catar- pli etcktera de rigor, també cal incloure-hi 
si, a la identificació amb el sentiment d'in- un Belbel que ja havia bromejat arnb els 
justícia que es desp& de la doblegadora clixés trhgics inventant aquella dona de 
aritmetica del trigic. La lletjor convertida Thlem (1992) que atribueix els seus con- 
en estigma insuperable, inalterable, inesme- tratem s domestics a les arbitraries esco- 
nable -en «destí»- aboca la disgraciosa meses S el cruel destí. L'alianca amb Sánchez 
noia a una frenetica revenja, a un exasperat ha enfondit I'apropament al tragic des del 
bany de sang en la més pura tradició clksi- cbmic, a través del grotesc. Una mica en la 
ca. El dubte inicial de si el repulsiu físic línia del que va teoritzar Dürrenmatt als 
atorgat al personatge aixopluga «un Angel anys cinquanta, arnb independencia del fet 
pur» o «un monstre furibund)), de si la bks- que els autors tin uessin al cap els assaigs o 
tia amaga una bella i som al davant &un les produccions 5 el suís a I'hora de disse- 
nou recuinat del conte de l'aneguet lleig nyar la seva proposta. Sia com vulgui -pel 
-com contribueix a fer témer tramposa- mateix preu hom pot apel.lar als referents 
ment una de les cancons- o, per contra, de Kafka o de Gombrovicz arnb més possi- 
hem ensopegat amb una lletja reversible, bilitats d'encertar-la-, la fórmula és, en 
arnb una parenta postmoderna de Ricard principi, &una gran eficacia per a descol.10- 
111, és dissolt de manera expeditiva per la car un lector-espectador que riu per a con- 
mecanica acumulació d'unes incidkncies jurar el monstruós mentre el monstruós li 
que impossibiliten el drama i pro ulsen sar- sega l'herba emocional sota els eus i, val a 
cbticament l'anecdota al regne B el símbol. dir, que ni l'humor negre, ni e f grotesc, ni 
La ((pobra noia)) esdevé heroina quan bran- la nota vulgar són components inedits en 
da la causa de la lletjor i s'autoinvesteix com les produccions individuals dels dos dra- 
a artífex d'un nou món. La sistematica ani- maturgs. Sdc lletja no desdiu el currículum 
quilació de la bellesa que empren el perso- escknic ni de I'un ni de I'altre. Recordeu, 
natge, més que un acte de desgreu e o de sinó els problemes urolbgics del Tarzán de 
resquitament, té un sentit de rebei.Bó cbs- Mareig (1992) o les incomoditats que crea 
mica. Per a esmenar els despietats nyaps de el cadaver de la primera escena de Krhmpack 
la natura, la protagonista procedeix arnb (1994) -deutora d'Elbotíd'Orton- o les 
identica brutalitat, i com els monstres de discussions, dins la mateixa comedia, so- 
l'es arrifosa pel.lícula de Tod Browning (o bre la purpurina dels actors pornografics. 
la hl seu predecessor Maurice CHerbier), Per una altra banda, l'escena de la ruptura 
mutila i esguerra metbdicament el be11 fins dels dos amants a Carícies (1992), I'evoca- 
a convertir-lo en un consemblant. La de- ció de la seqüencia necrofílica que la tur- 
mocratització de la lletjor persegueix la uto- mentada Schneider ha d'inter retar o l'in- P pia &un univers més equanime on la feli- ventari de tares físiques ue 1 actor de La 
citat de les persones depengui de la inte1.h- nit del c ipe  (1987) fa de 1 a seva antiga xi- 
gencia i les virtuts morals, pero la batalla, cota demostren que tampoc no manquen 
menada en solitari, esta perduda d'antuvi. episodis d'aquesta especie a les peces 
Vet aquí la bastida tragica amb que els au- belbelianes, teixides i reteixides sobre els 
tors ju uen, absorbida -aixb sí- i des- enigmes de la identitat i sobre les descon- 
natur a f  itzada per una comicirat roent. O certants dislocacions que experimenta. Algú 
viceversa. ha fet el recompte de la quantitat de mi- 

Per rnés que sembli que són les come- ralls que apareixen als escrits i als muntat- 
dies les que tallen el bacalla en l'actual es- ges d'aquest home? Les irdues dificultats 
criptura dramhtica catalana, I'angostura trh- d'abastar el dispers laberint personal i de 
gica no ha deixat de pul.lular-hi: el Mapzls trobar un acord entre l'esmunyedís concep- 
de Teixidor ha assajat la modernització de te dejo i el reflex, «la imatge)) que els altres 
les pautes tragiques arnb un cert dring en erceben ha neguitejat els personatges 
brechrii, Vei a n ha elegir un pare11 de tb- belfelians des del principi (i tampoc no són 
pics per aco % lar-los a un peculiar pinto- forasteres a les peripkcies comediogrifiques 
resquisme, Gibert ha optat per l'alam- de Sánchez, encara que s'hi gasti un aXtre 
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to). Cavidesa d'afecte, la necessitat de re- 
coneixement, I'imperatiu d'una expressió 
autkntica que reclamen les figuracions de 
Gide i Woolf (A. G/KW Calidoscopios yfaros 
de hoy [1985]) s'accentuen en la mesura que 
ambdós pateixen lligams sufocants i insa- 
tisfactoris; després, els patktics malentesos 
que governen algunes de les relacions de 
Després de la pluja (1 993), la cadena de 
desencontres ue trena Carícies són expo- 
nents de les ? rustrants i contradictbries 
vinculacions que instauren les persones. 
Dins l'univers de l'autor, el desig conviu 
sovint amb la repugnancia fisiologica, 
I'amor llisca amb facilitat c a ~  a I'aversió. 
l'acostament a l'altre deriva en implacables 
confrontacions físiques o dialkctiques, en 
demolidores proves de forca -repasseu 
mentalment En companyia dábisme (1 988), 
Tercet (1 988), Morir (un moment abans de 
morir) (1993), algun dels sketchos del 
Minimmalshow (1987)- i el sexe acaba 
fonent-se amb la mort -a Dins la seva 
memoria (1988) o a la peca que ens ocupa. 

Tocant a Sdc lletja, pero, la coinciden- 
cia dels oposats s'estratifica i serveix també 
a l'estructuració binaria de la trama i a la 
configuració dels personatges. Al capdavd, 
Samuel Gasch és I'altra cara de la mateixa 
moneda, i com aquella cansó italiana en la 

ual l'intkrpret es dolia amb veu rogallosa 
j'ésser bellíssim i engegava a dida el seu 
cos, l'home d'kxit viu empresonat en la pro- 
pia perfecció externa i busca en I'antípoda 
I'alliberament de les dures constriccions de 
la fortuna. No es pot recriminar, dona,  que 
els autors hagin triat la desmitificació hu- 
morística, el contrast dissonant, el mal gust 
per a emulsionar els seus materials; el gro- 
tesc -torno al mestre Dürrenmatt- és la 
solució idbnia per a donar forma a l'infor- 
me, per a plasmar la paradoxa contempo- 
rhnia, tot i ue, tal i com jo ho veig, la prin- 
cipal pega 1 e la funció és que la majoria de 
recursos invertits a dinamitar adhesions 
emotives o transcendkncies enfarfegadores 
per la via del risible o de l'abominable fan 
curt perquk es dispersen en la immediatesa 
dels tics socioculturals d'una llenca de mo- 
dernitat compartida pel receptor d'ara ma- 
teix. No es tracta sols de les -indubtable- 
ment desintoxicants- picades d'ullet o 
guitzes (segons com es miri) que autors i 

actors reparteixen arodiant el genere dels 
musicals, la forro1 P a de les tele-series o el 
fantasma mil.lenarista que va inaugurar el 
Nacional, i que tenen una data de caduci- 
tat imminent; sinó també de la mena de 
caricaturitzacions de tipus (el futbolista, 
i'actriu, la bleda assolellada) i d'usos igual- 
ment tipificats (el discurs de regraciament, 
I'entrevista de treball, el gimnas, etc.) que 
per ser-ho resulten innocus i que, amb al- 
gunes exce cions, no van gaire més enlla 
de la ban a r  deformació que alimenta hu- 
morades d'altres mitjans. 

Vist així, no cal anar a buscar filiacions 
aire llunyanes per a la provatura, Sdc lletja 

%é podria tenir-se per l'hereva &una d'aque- 
lles desguitarrades revistes, lenes de t o a  
metateatrals, que Montero ? abricava en un 

lien els teatres unes setmanes i 
la historia e la literatura dramatica ha obli- vespre' 
dat des de fa uns quants anys. Fins i tot en el 
registre lingüístic les comparacions es fan 
possibles: el catanyolestripat de Montero pot 
posar-se de costat -amb totes les disthnci- 
es ue calguin- amb aquest barceloní bas- 
tar\, convertit per ~ánchez  en marca de 
fhbrica &un costumisme sui-generis que si 
ara passa per fresc i espontani, allargat en 
excés pot prendre's per insuficikncia o in- 
cúria. 

És dar  que parlar d'improvisació és, en 
el cas de Sdc lletja, del tot injust pe rqd  la 
peca -segons han declarat els seus au- 
tors- ha passat pel rodatge de diverses 
preestrenes i ha conegut vuit o nou redac- 
tats abans de no arribar a la forma definiti- 
va, cosa que, comptat i debatut, il-lumina 
forca el roducte resultant: un pretext dis- J fressat e corrosiva protesta contra la dic- 
tadura de l'estktica, fa ocitat per I'an- 
tiestktica que el kitch, e f' gore, el punk, el 
grunge, el tarantinisme, David Lynch, 
Albert Pla, Alex de la 1 lesia, els reality- 9 showsi molts altres tentac es de la indústria 
han convertit en nou canon. La insolent 
rebequeria es desinfla adquirint els perfils 
d'una jugada trapacera. Sdc lletja és una 
dada valuosíssima per a la sociologia tea- 
tral, potser un desgub paroxístic d'algunes 
dkries que els seus autors han vessat pel boc 
gros i, tant de bo, no ultrapassés la cate o- 
ria d'ankcdota dins l'erratica literatura f ra- 
matica catalana. El veritable malson podria 
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ésser ue epígons, menys destres que els sembla. Les febrades de la moda ja ho te- 
pares %e la lletja assassina, comencessin a nen aixb: són contagioses. 
atabalar-nos amb repliques, seqüeles i imi- 
tacions. No és una aprensió gratuita, em NÚRIA SANTAMARIA 

Valentí PUIG, Una literaturaparticular. Madrid, El País-Aguilar, 1997. 384 ps. 

« Un imbkcile sans culture ne sera jamais un imbkcile compleh 

h i l e  BU& 

La crítica de Valentí Puig 6s un mer epi- dins el món de l'empresa, tant propugna el 
fenomen, en l ' h b i t  literari, de les tenden- neoliberalisme. Només ue la qualitat, en 
cies neoliberals d'avui en l'imbit socio- contra del que retenen e s seus apelo etes, f 4 
econbmic, i de l'actual desacomplexament n o  és un  va or  immanent a l'o % ra i 
de la dreta en l'imbit prbpiament ideolbgic. exemplificable en unes g ic i e s  formals 

Mentre aquesta crítica, «que quasi sem- d'aquesta suposadament indiscutibles o en 
pre 6s prescindible)) i que en fa aenyorar)) unes seves virtuts més o menys eteries i sois 
altres,' no pasa mes enlla de la categoria aprehensibles per part d'uns pocs selectes. 
de flor, mes o menys borda, de paper NO. Laquditat és, com tantes i tantes &res 
diarístic, hom pot ignorar-la amb el ma- realitats, una construcció social, elaborada en 
teix olimpisme de qui, caut, s'absté d'anar forma de valors i desvalors a =tir de deter- 
a l'era per no sortir-ne empolsegat. Quan minats interessos, conjuntur 1 S o estructurals, 
6s el cas, pero, que el seu autor, que no per tal grup O per tal dasse (de la mateixa 
dubta a retreure a un competent estudiós manera que un producte industrial té més o 
de la literatura d'haver aplegat no fa gaire menys sortida, independentment &allb per- 
en volum uns quants articles d'anys enre- serveU i de com fati el fet, segons la a- 
re per comptes d'haver-10s camagat sota pacitat economica, propwdística i comer- 
l'estora)), de «ne ar»-los o de « enedir- Cid de col.locació del producte). P f 1271, s'a anya a fer semb amnent  Els ideblegs del sistema, pero, s'estimen 

de la seva pmducció recent,* més i norar allb que qüestiona o, si mes 
llavors 6s potser arribat el moment de sot- no, re P ativitza la pretesa vigencia eterna del 
metre aquest crític també a crítica. En fet estetic -0 Faparent validesa del mode 
benefici, ja que no de «l'arqueologia f ~ t u -  de producció imperant-, i de$ uen, com 4 ra)), com pretén el1 a propbsit de l'estu- a bé incontrovertible i suprem, e concepte 
diós recusat, sí almenys de la paleontolo- de qualitat -0 el de competitivitat.3 
gia del present. Per aixb és que Valenti Puig fa pagues 

A hores d'ara, i cada cop més, el con- de «la crítica sense altre kmfasi que la qua- 
cepte de aqualitat» s'esti convertint, pel que litat dels llibres)) (p. 362), obviant que la 
fa a la literatura i a l'art en general, en l'ho- tal Nquditat» és una nació igualment prenys 
mbleg del concepte de competitivitat que, d'ideologia, encara que aquesta no sempre 

sigui de la per el1 blasmada; creu que la 
1. Els termes i la valoració són de Jaume Au- qualitat prosa pot ser preexistent al 

I.ET, De formacid de lectors, «El Pou de Lletres)), 5 
(primavera 1997), p. 9. 

2. En el llibre aquí ressenyat «a lega la majo- 3. És significativa a un tal respecte la picadeta 
ria de les crbniques literlries publicales a .El País" d'ull que fa Puib a Porta Perales (p. 286). aquest es- 
amb el títol Elr llibres de la nibu, des del darrer tri- forcat cam i6 d un feixisme, mis que no pas light o 
mestre de 1995 fins a I'inici de 1997r (p. 12). post-, simpfement, i oportunament, mise au jour. 
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