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Cal continuar llegint  
David Vilaseca

to Mira, Brad Epps, Paco Vidarte o 
Josep-Anton Fernàndez), sinó que, 
com el mateix Vilaseca comenta al 
prefaci del seu llibre Queer events. 
Post-deconstructive subjectivities in 
Spanish writing and film, 1960s to 
1990s (Liverpool University Press, 
2010), les aportacions que s’hi havi-
en fet eren esparses i, en general, 
massa lligades a les polítiques iden-
titàries, d’una ingènua positivitat. 

Un dietari atemporal 

Vilaseca, però, no volia ser només 
un acadèmic. Aquest intel·lectual 
portava dins el verí de la creació li-

terària, que va vehicular, bàsica-
ment, a través dels seus dietaris no-
vel·lats. L’any 2017 L’Altra Editori-
al els va recollir en un volum de més 
de 750 pàgines sota el títol Els ho-
mes i els dies. Es tracta, i no exagero, 
d’una obra capital de les lletres ca-
talanes contemporànies per la seva 
categoria intel·lectual i humana, i 
per la seva escriptura polida i ho-
nesta, que ens porta sense comple-
xos per un viatge al moll de l’os de 
l’ésser i que tanmateix brolla, fres-
ca i amable com si fos un gorg de 
muntanya. Una obra atemporal, a 
l’altura dels dietaris d’André Gide 
o els del seu admirat Joe Orton. 

Vaig contactar amb David Vi-
laseca l’any 2009, quan va gua-
nyar el premi Andròmina de nar-
rativa per L’aprenentatge de la so-
ledat, el primer dels diaris reco-
llits a Els homes i els dies. El llibre 
es va publicar de manera indivi-
dual a l’editorial valenciana Tres 
i Quatre, i em va fascinar des de 
les primeres pàgines. Tot i que 
vam intercanviar diversos cor-
reus electrònics en els últims me-
sos de la seva vida, en els quals 
vam parlar de projectes d’escrip-
tura, una mica de teatre, i de te-
oria queer i filosofia, mai vam ar-
ribar a trobar-nos en persona. En 
el seu últim correu, em parlava 
dels projectes que havien de ve-
nir: “Acabo d’acabar un llibre so-
bre literatura queer i filosofia 
contemporània [Queer events], i 
tinc un altre projecte acadèmic 
acabat de començar. Per la banda 
autobiogràfico-literària (bufa!) 
també continuo escrivint, tot i 
que aquest segon aprenentatge 
encara no sé cap on m’acabarà 
portant”, va escriure. 

Vilaseca, per força, ignorava 
que aquest segon “aprenentatge” 
li portaria el reconeixement a 
què aspirava (els dietaris en van 
plens, de comentaris sobre l’ofici 
i les inseguretats d’escriure). Ara 
fa deu anys que no hi és, però la 
seva obra continua ben viva. I el 
millor homenatge que li podem 
fer, al David, és llegir-lo com el 
que és: un autor indispensable de 
la literatura catalana.e

Deu anys després de la seva mort, la vigència de l’autor és total

Dissabte a la tarda la Llibreria Antinous va homenatjar David Vilaseca. CRISTINA CALDERER
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En una cultura com la nostra, ame-
naçada pels vasos comunicants amb 
una altra cultura majoritària, però 
també pels minsos pressupostos 
que el nostre govern hi dedica, no 
ens podem permetre el luxe d’igno-
rar la vàlua extraordinària d’in-
tel·lectuals com David Vilaseca. 
Aquest diumenge fa deu anys de la 
mort d’aquest escriptor i acadèmic, 
atropellat per un camió mentre 
anava en bicicleta per Londres, la 
ciutat on vivia i treballava com a 
professor de literatura al Royal Ho-
lloway College de la Universitat de 
Londres. Tenia només 46 anys. 

Escapçada per la vida, l’obra de 
Vilaseca és breu i, al mateix temps, 
colossal. Els seus textos crítics ex-
ploren qüestions com l’autobiogra-
fia gai, la problemàtica de la mascu-
linitat, i les complexitats filosòfi-
ques i literàries entorn del subjecte. 
El seu pensament es belluga amb 
comoditat per paradigmes episte-
mològics habitats per Deleuze, 
Guattari, Badiou i Derrida. Potser, 
però, el gran mèrit del David Vilase-
ca acadèmic va ser el d’introduir, 
amb un rigor extraordinari i precoç, 
nocions de la teoria queer en l’àmbit 
de l’hispanisme. Aclarim-ho: no és 
que no hi hagués acadèmics que 
abordessin qüestions queer (o dels 
estudis gais i lèsbics, que no és ben 
bé el mateix) als estudis hispànics 
(penso en Paul Julian Smith, Alber-
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‘Els homes i els dies’ 
L’Altra Editorial va publicar en 
un sol volum els dos dietaris de 
l’escriptor i acadèmic

TEATRE

La rialla està 
garantida

‘Cobertura’ TEATRE ROMEA 55 DE FEBRER 
 

Q
uan Clara Segura i Bruno Oro 
s’ajunten al damunt de l’escenari, ja 
sabem que riurem. D’aquí que hagin 
estrenat Cobertura al Teatre Romea 
amb les entrades exhaurides i 

obrint una funció els dimarts que no estava 
prevista. Són una parella artística compene-
trada i d’una enorme generositat que oferei-
xen un recital de fregolisme en un xou multi-
lingüe on incorporen una vintena, o més, de 
personatges. Bruno Oro és un clown de manu-
al, encara que no porti el nas vermell, i li agra-
da l’exageració, mentre que Clara Segura és 
una mena de contraaugust més pausat... sem-
pre que no es deixi anar. 

A Cobertura, Bruno Oro i Alejo Levis, que 
firmen el text, s’han empescat una història que 
en el plantejament recorda l’anècdota argu-
mental de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. 
La història d’un director de cinema argentí 
guanyador d’un Oscar i ara en decadència, 
Guillermo Peñalvar, i de la seva relació amb 
la protagonista de la pel·lícula, Roxana, con-
vertida durant anys en la seva parella senti-
mental. La productora Nexflin [sic] li ret ho-
menatge en la inauguració d’un cinema recu-
perat amb una còpia remasteritzada d’aquell 
gran triomf, Quiero nadar en tus ojos... però els 
problemes tècnics n’impedeixen la projecció i 
assistim a una sèrie de flash-backs de la rela-
ció entre el director i l’estrella. Vaja, som al da-
vant d’un embolica que fa fort o un poti-poti, 
que és com li diuen els pallassos a l’escudella 
barrejada, amb una successió d’esquetxos que 
miren amb ironia el món d’avui hiperconnec-
tat, la ridiculesa dels influencers, els excessos 
lingüístics del feminisme o retraten el vell cas-
ticisme dels taxis. 

Una obra amb instants hilarants 

El xou té moments hilarants com la sessió de 
gimnàstica –rescatada del programa de tele-
visió Vinagre del 2008–, on Segura et porta fins 
a l’èxtasi de la rialla, o la cubanera irrupció de 
dos venedors de quinoa i altres entreteni-
ments. De ben segur que si haguessin confiat 
en un dramaturgista i en una mirada exterior 
aliena a l’actriu, que firma la direcció, les tran-
sicions i els acabats d’algunes de les escenes tin-
drien una resolució més bona i el conjunt tin-
dria més bon ritme. Ara, com us deia, riureu de 
valent veient-la: això està garantit.e
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