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“Ens hem de rebel·lar contra l’apocalipsi actual” 

primera lectura de la 
realitat que reflec-
teixen contes com 
Mar de Maimunà o 
Baba Luba –sobre 

un “centre obert de refugi-
ats” a Malta i la revolució ucraïne-
sa del 2013, respectivament–, el 
drama marca el dia a dia. “Ens hem 
de rebel·lar contra l’apocalipsi actu-
al –demana l’autora de Vents més 
salvatges–. En un moment en què 
tot sembla preocupant i negatiu, 

també hi ha ganes de viure i de vi-
brar intensament”. És per això que 
la sensació que desprenen els nous 
contes d’Olid és menys desassosse-
gant que la del llibre anterior. 

També la visió del sexe és més 
lluminosa. “Aquí, a diferència de La 
mala reputació, el sexe no s’utilitza 
com a arma –assegura–. En un con-
te com Flors silvestres, que passa 
durant la Revolució dels Clavells 
portuguesa del 1974, el desig salva 
i dóna vida”. El llibre comença amb 

She’s a woman, en què una nena que 
passa les tardes a la casa on la seva 
tieta treballa descobreix la “senyo-
ra” afaitant-se l’aixella esquerra, 
“sense samarreta, sense sosteni-
dors, sense res més que pell llisa i 
una Filomatic a la mà dreta”. La ne-
na acaba de descobrir la seva sexua-
litat. “Em sembla una època inte-
ressant de la vida, la de la descober-
ta del desig. Com més gran et fas 
més complicat és l’esforç que has de 
fer per acostar-t’hi”, comenta Olid.  

El poder del marge 
Bona part dels contes de Vents més 
salvatges són d’una brevetat nota-
ble, d’entre tres i cinc pàgines. “Són 
breus per necessitat expressiva, pe-
rò he intentat que els personatges 
fossin prou complexos i tinguessin 
les seves contradiccions”, reconeix. 
La majoria de protagonistes de les 
narracions són dones, i tot i que la 
majoria d’escenaris són catalans, hi 
ha –a més de Malta, Ucraïna i Portu-
gal– Lituània, Mèxic, els Estats 
Units i fins i tot un espai on ha fra-
cassat la utopia habitat per dones de 
les neus. El marge ocupa el centre 
d’atenció de Bel Olid d’ençà que va 
debutar amb Una terra solitària 
(Empúries, 2011). “A la literatura en 
català està passant que un seguit de 
gent d’orígens socials modestos 
hem pogut estudiar i preparar-nos 
prou per escriure –diu–. Des de la 
ficció ho estan fent Marta Rojals i 
Joan Todó, per exemple, i des de 
l’assaig, Gerard Coll-Planas. Donem 
una mirada diferent del marge, pe-
rò també del centre”.e

Bel Olid 
(Mataró, 1977) 
a la llibreria 
Laie de 
Barcelona. 
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Bel Olid publica el llibre de contes ‘Vents més salvatges’ a l’editorial Empúries
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A La mala reputació (Proa, 2012) 
Bel Olid presentava un grup de per-
sonatges tenallats per un desajust 
intern o extern que, sovint, acaba-
va tenint una translació a les seves 
vides sexuals. Quatre anys després 
publica nou llibre de contes, el se-
gon. “Vents més salvatges fa referèn-
cia als temps que ens ha tocat viu-
re, que són difícils i intensos, però 
també interessants”, explica.  

Olid, que actualment té “vuit fei-
nes” –entre elles, presidir l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana i participar, un cop per setma-
na, a la tertúlia del pro-
grama Més 3/24–, no 
pot evitar arribar una 
mica tard a l’entrevista, 
i després d’una conver-
sa de mitja hora marxa 
corrents cap a la Uni-
versitat Autònoma, on 
és professora del depar-
tament de filologia cata-
lana. “Fa un parell de set-
manes vaig anar a una 
conferència de la Marina 
Garcés, i quan la vaig sen-
tir vaig entendre per què 
havia escrit el meu llibre 
–recorda–. Garcés deia que vivim en 
un «temps de condició pòstuma». 
Un cop acabada la postmodernitat 
només ens queda això. Garcés deia 
que ens hi hem d’enfrontar: hem 
d’aconseguir que el temps que vivim 
sigui viu i no pòstum”. Si fem una 
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Don Joan en un hotel  
de Platja d’Aro

I així és exactament el Don Joan 
de Julio Manrique en la gens solem-
ne adaptació mancomunada que 
n’han fet David Selvas, Cristina Ge-
nebat, Sergi Pompermayer i Sandra 
Monclús, i que sota la direcció de 
David Selvas es podrà veure a la Sa-
la Petita del TNC fins al 24 d’abril. 

Un gall de discoteca 
Aquest Don Joan és una versió vul-
garitzadora que conserva bona part 
del text original, sobretot pel que fa 
als magnífics monòlegs, però que 
suprimeix o altera els diàlegs intro-
duint-hi expressions col·loquials 
molt d’ara que, sens dubte, s’aco-
blen i validen l’opció de situar 
l’obra al menjador d’un gran hotel 
més o menys contemporani (totè-
mica escenografia realista de Max 
Glaenzel) on Déu, el contrincant, 
no pinta res.  

Aquest Don Joan és un gall de 
discoteca de la Costa Brava que lli-

Els actors 
Manel Sans i 
Julio Manrique 
a Don Joan. 
FELIPE MENA 

ga amb cambreres, un follador ob-
sessiu sense refinament ni grande-
sa però simpàtic i amb encant. I aquí 
el tenim, fugint dels seus gendres i 
perseguint la recepcionista Maturi-
ni i la cambrera Carlota com un per-
sonatge de les pel·lícules de Maria-
no Ozores, mentre beu el que hi ha-

gi, refusa la seva despietada Elvira 
i xerra amb Sganarelle. 

De fet, Don Joan és una obra de 
dos personatges a la mateixa alçada, 
i el duo de Julio Manrique i Manel 
Sans (entranyable Pep Consciènci-
es, encara que en alguns moments 
una mica tieta) funciona a la perfec-
ció, sobretot en els tres primers ac-
tes, en què la comèdia lleugera i frí-
vola s’imposa sense embuts, amb 
gags que busquen i troben el riure 
dels espectadors.  

L’entrada de Don Lluís (magnífic 
Lluís Marco), el pare de Don Joan, 
suposa una inflexió cap a una certa 
negror de la funció, que el director 
David Selvas manega amb menys 
habilitat. Hi ha solucions de caràc-
ter cinematogràfic que no acaben de 
funcionar, al nostre entendre, per-
què l’acció s’imposa a la paraula i 
margina les expressions dels actors 
alhora que en minva la necessària 
tensió dramàtica.  

L’espectacle té una factura de 
producció i una modernitat que re-
corden la interessant Trilogia dels 
diners de La Brutal i aquell reeixit 
Timó d’Atenes que Manrique i Sel-
vas van fer a la Biblioteca. Vaja, un 
estil que es va definint.e
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Don Joan o el festí de pe-
dra de Molière és una 
comèdia moralista per 
més que el personatge 
desafiï Déu i totes les 

regles socials i per més que es reves-
teixi de galanteria i d’habilitat dia-
lèctica. Don Joan és un personatge 
polièdric entre la barra i el nihilis-
me, que objectivament ni treballa ni 
estudia, que viu de la teta dels pa-
res i que, per ser qui és, pensa que 
pot fer el que li plagui en nom d’una 
llibertat individual que amaga un ci-
nisme hiperbòlic i una immaduresa 
de divan de psicòleg. 


