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a Casa Amèrica 
Catalunya. JOSÉ COLÓN

T
othom sap que l’escriptor 
és un ésser reclòs, inhòs-
pit i malhumorat, dedi-
cat a les seves coses i sen-

se cap tipus d’habilitat social. L’es-
criptor és, per defi nició, el crescut 
nen escanyolit, el repel·lent de la 
classe, el que no va aprendre a ju-
gar a futbol ni a tocar la guitarra. 
L’escriptor és l’estrany, el lleig, el 
que necessita un paper per enllu-
ernar als altres. 

I després hi ha Alan Pauls. Ah, 
sí. Perquè Alan Pauls és perfecte. 
Ho sento, és així. I puc fer aques-
ta afi rmació categòrica sense por 
d’equivocar-me sustentant-se en 
els cinc pilars que vaig compro-
var en el diàleg que va mantenir 
amb Rodrigo Fresán a Casa Amè-

rica Catalunya, sobre l’ofi ci de ser 
escriptor. 

Aquests, tal com dirien els pe-
rio distes, són els fets: 

1 És culte. En l’entrevista amb 
públic, les referències de Pauls 
són múltiples. Titlla Bradbury 
d’“escriptor de tuguri”, fa referèn-
cia als dos pols oposats de la lite-
ratura argentina –Borges i Puig–, 
descriu el tenis com “una barre-
ja entre el musical de Vicente Mi-
nelli i el joc pla-contraplà de Go-
dard”. Juan Gabriel Vásquez i 
Maria Lynch hi assenteixen al 
fons. I a ningú li entren ganes de 
pegar-li. 

2 És murri. Sap com portar 
una audiència. Així que, abans 
que la cosa decaigui, comen-
ta que el “públic lector necessi-
ta cossos i carn”, el molt sàtrapa. 
Quan el diàleg s’allarga, Fresán 
l’adverteix que només es tracta-
va dels “preliminars” i ell, sense 
perdre corda, pregunta que quan 
toca el sexe. I totes comencen a 
hiperventilar. 

3 És porteny, la qual cosa, con-
tra tot pronòstic, no és el mateix 
que ser argentí. Ser porteny –és 
a dir, de Buenos Aires– és un es-

no ja la novel·la pòstuma, sinó 
la “novel·la en coma” d’altres 
escriptors. Té el títol de la col-
lecció i tot: “Punt i coma”. Des-
prés defi neix els “haikus en pro-
sa marxistes de Brecht” i el seu 
editor, Jorge Herralde, el con-
templa embadalit. 

5 És guapo, ho sé. Després 
de citar Brecht, Piglia, Borges, 
Puig, Saer i tantes altres llumi-
nàries, aquest cinquè punt re-
sulta del tot prosaic i banal. Pe-
rò cal arriscar-se pels fets. Alan 
Pauls és guapo. És bell com una 
alba, bell com la brisa d’estiu, 
bell com per fer-te quedar com 
una imbècil comparant un ho-
me amb una “brisa d’estiu”. De 
fet, és guapo com un actor, pro-
fessió que també ha exercit i so-
bre la qual menysprea la seva 
pròpia importància com només 
fan els homes guapos. 

Acabat el diàleg i les proves 
de la perfecció, l’home culte, 
murri, porteny, divertit, guapo 
i actor desapareix. Ha estat tot 
un plaer. 

tat que sembla no necessitar dis-
culpa, i que només es reconeix 
parant-hi molta atenció. La pis-
ta és la substitució del país per 
la ciutat. Així, un porteny com 
per exemple Pauls explica que 
“a Buenos Aires hi ha uns canals 
de televisió...” o que “a Buenos 
Aires les pel·lícules estan subti-
tulades”. La ciutat com a centre 
del món. Buenos Aires com a lloc 
únic. Fresán, un altre porteny, no 
el corregeix. 

4 És divertit. El bon sentit de 
l’humor és aquell que combina 
fi na ironia i bon acudit. A Pauls 
li surt brodat quan destaca que 
Ernest Hemingway té el seu pro-
pi llibre queer, El vigilant de l’edèn 
(“Un home enamorat dels cabells 
de la seva nòvia? Quantes pistes 
més necessitem?”). I ens relata el 
fabulós pla per folrar-se escrivint, 

Pauls trenca el tòpic 
de l’escriptor com un 
ésser malhumorat que 
necessita un paper per 
enlluernar els altres

La perfecció d’Alan Pauls 
El novel·lista porteny, de visita a Barcelona, desplega tots els seus encants
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Una teranyina 
d’intrigues

‘TODOS ERAN MIS HIJOS’

Teatre

E
ls secrets poden enfonsar qualse-
vol família, i la dels nord-ameri-
cans Kellers no en serà una excep-
ció. A mesura que avança la trama 

de Todos eran mis hijos, les intrigues man-
tenen el públic en un estat de misteri i estu-
pefacció que l’acaba abocant al drama més 
desconsolat. Aquesta aclamada obra és la 
culpable de catapultar a l’èxit Ar thur Miller, 
i és possible que tingui les mateixes conse-
qüències amb el director argentí Claudio 
Tolcachir, que dirigeix per primera vega-
da un repartiment d’actors espanyols. So-
bre l’escenari del Poliorama, l’elenc brilla 
per totes bandes: des dels televisius i joves 
Manuela Velasco i Fran Perea, fi ns a uns ex-
perimentats i destres Gloria Muñoz, Carlos 
Hipólito i Jorge Bosch. L’acurada interpre-
tació de cadascú i la universalitat del text 
(amb un classicisme tràgic) són els princi-
pals atractius de l’espectacle. No hi falten 
els dilemes morals, el fals culpable, la pèr-
dua del paradís, l’admiració pels progeni-
tors i un amor impossible, a l’estil Romeu i 
Julieta, per oposició familiar. 
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