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H
i ha una cosa
més catastròfi-
ca que la male-
ïda festa sor-
presa dels 40
anys: que no

te’n facin cap. Tinc una amiga
(té nom i cognom: no és un re-
curs retòric) que va encetar la
cinquena dècada aquest estiu.
S’havia passat mig any adver-
tint-nos que no volia per res del
món una festa a traïció: li feia
pànic la idea de veure barrejats
en un mateix espai antics
amants, col·legues de feina i
enemics de l’ànima. Per des-
gràcia, li vam fer cas: el dia D
va rebre els regals propis de
qualsevol aniversari i para de
comptar. La pobra va agafar
una depressió de cavall que en-
cara arrossega.

Deixo escrit, doncs, que el 30
de maig del 2009 no voldré de
cap manera una festa sorpresa.
És a dir, poseu-vos les piles per-
què tan sols falten quatre anys
(ni això: tres i vuit mesos) i
n’heu de muntar una de ben
sonada. Mira, em fa certa grà-
cia la idea que el meu primer
nòvio s’acabi enrotllant, posem
per cas, amb aquella companya
de facultat que aspirava a ser
la més alta del grup a força de
tallar el cap als altres.

Fer-se gran és envejable: cada
cop et falta menys per liquidar
la hipoteca. Més avantatges: ja
no et calen potingues contra
l’acne (això sí, entren en joc les
cremes antiarrugues), la teva
roba vella torna a estar de
moda (tu potser no hi caps,
però aquesta és una altra his-
tòria), has après a distingir els
amics autèntics dels que ama-

guen una arma blanca a la but-
xaca (fins i tot veus a venir els
punyals i t’ajups amb prou
traça per esquivar-los), les de-
cepcions són menys decebedo-
res (estàs curat d’espants, vaja),
pots abocar-te a la nostàlgia
amb la garantia de tenir molt
passat per recordar i encaixes
les hòsties de la vida amb una
serenitat nascuda de la vetera-
nia. D’altra banda, fer-se gran
és motiu d’alegria perquè, i ara
ve l’únic argument de pes, l’al-
ternativa és pitjor.

Segons l’escriptora i perio-
dista radiofònica Sílvia Soler,
quan arrossegues dues dècades
a cada cama arriba el moment
d’aparcar els complexos. Aques-
ta declaració ja justificaria per
si sola que li dediqués una crò-
nica desacomplexada. L’altre
motiu és que he devorat el seu
llibre 39+1 (Columna en cata-
là i Planeta en castellà), un
volum que s’hauria d’incorpo-
rar de sèrie a la col·lecció de re-
gals que desemboliquen les
dones de 40 anys el dia que
bufen espelmes.

El subtítol afirma que els 40
és “l’edat en què una dona sap
que l’home de la seva vida és
ella mateixa”. I doncs? “Les
dones de la meva generació

sempre havíem tingut clar que
no necessitàvem un home en
el sentit econòmic, però enca-
ra crèiem que el necessitàvem
en el sentit sentimental –m’ex-
plica la Sílvia–. Als 40 ja hem
après definitivament que no ha
de venir cap home a salvar-nos,
que depenem només de nosal-
tres mateixes. Però no he fet un
llibre estrictament feminista.
He intentat tractar els homes
amb un pèl de sarcasme però
amb afecte”.

Diu la narradora, evident
alter ego de l’autora, que és ara
quan finalment pots triar les
persones amb qui vols estar, les
pel·lícules que vols veure o la
roba que vols posar-te. “És un
descans saber que pots quei-
xar-te sense complexos, co-
mentar en veu alta allò que no
t’agrada, reconèixer els teus er-
rors sense envermellir, dema-
nar el que desitges sense ta-
llar-te”. Ja no et cal seguir la
moda, ni ser políticament cor-
recta, ni tenir un tipàs de
model anorèctica, ni demos-
trar a cada instant que ets una
superwoman capaç d’arribar a
tot i més. “Tens assumidíssim
que no ho ets”, i punt.

Potser l’alliberament femení
consisteix en això: en la reve-

lació que no existeix ni en
broma la superdona fantàstica
a l’oficina i meravellosa a casa,
que penca més que ningú a la
feina i encara té temps de fer
croquetes i banyar els fills i ex-
plicar-los un conte amb final
feliç abans del petó de bona nit.
És l’hora de desterrar els re-
mordiments d’una vegada.

“Vam ser víctimes d’una en-
ganyifa que ens va dur a creu-
re que ho podríem fer tot –la-
menta la Sílvia–. Ara tenim
dues opcions: o ens resignem a
estar absolutament insatisfetes
o ens ho prenem amb humor.
Els sopars que faig amb les ami-
gues per criticar els marits, les
sogres i els fills s’han anat tor-
nant menys transcendents i
més divertits amb el temps”.

La solapa ens informa que la
Sílvia Soler “va néixer a Figue-
res fa poc més de 39+1 anys”.
Una recerca via Google permet
saber que el mes vinent en farà
39+5. ¿Va ser víctima ella d’una
festa sorpresa, ara fa quatre
anys? “Me la vaig muntar jo
sola. Volia celebrar-ho, però
preferia tenir-ho controlat”.

Certifico ara i aquí que llegir
39+1 et pot estalviar una visita
al psicòleg, tant si ja has creuat
la temuda frontera cronològi-
ca com si encara en tens tren-
ta-tants però prefereixes anar-
te preparant i que la famosa
crisi no t’agafi desprevinguda.
“El llibre no té vocació tera-
pèutica: em vaig esforçar a no
donar-hi cap consell, o un de
sol: que, tant per tant, és millor
que t’ho agafis rient”. Ni que
només sigui perquè després
d’haver plorat totes fem més
mala cara.
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Sílvia Soler convida les dones
de 40 anys a riure’s d’elles

mateixes ara que ja han
entès que no ha de venir cap

home a salvar-los la vida

L’escriptora Sílvia Soler ja fa quatre anys que va traspassar la frontera dels 40
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Dramaturgs
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● Per primera vegada en
molts anys la tempora-

da teatral a Barcelona es pre-
senta prou correcta pel que
fa als dramaturgs catalans.
Naturalment es podrien fer
més coses i es podrien fer di-
ferents, però, gustos al
marge, és evident que la ma-
joria de teatres de la ciutat
han programat la tempora-
da amb la mica de criteri
que cal si, tal com diuen, es
vol que la nostra cultura es-
cènica tingui futur. Fins i tot
el meu estimat TNC sembla
haver començat a entendre
que la C del seu nom vol dir
Catalunya i no pas Caprici.
Bromes a banda, estic con-
vençut que s’ha arribat a
una temporada així no pas
per atzar, sinó perquè un se-
guit de persones ens hem
entossudit durant anys a de-
nunciar els despropòsits in-
acceptables que s’estaven co-
metent, cosa que, m’hi jugo
les orelles, ara no admetrà
ningú. Tant és!

En qualsevol cas, una pro-
gramació teatral que es
pensi com a cultura i no
únicament com a màquina
de guanyar diners o com a
simple esbarjo, ha de tenir
sempre en compte els autors
del país, els vius i els del pas-
sat, ja que junts constituei-
xen la veu pròpia, la identi-
tat, la llengua, la manera
d’entendre el món, les je-
rarquies establertes en cada
moment… I una programa-
ció així també ha de pensar
en el gran repertori inter-
nacional. No ens faria cap
mal oferir als ciutadans au-
tors importantíssims que no
veiem mai. O, dit en plata,
que hi ha altres clàssics a
part de Shakespeare, tal
com he reiterat mil vegades.
Però ara el fet positiu és que
se’ns presenta una tempo-
rada en què podrem revisar
diversos autors que fins ara
semblaven no haver existit:
Oliver, Pedrolo, Ballester, i
un llarg etcètera de noms
que havien estat condem-
nats sense judici. Alhora,
s’estrenaran obres noves
d’autors que estan escrivint
ara mateix, joves i no tan
joves… Tot això és positiu i
és de justícia assenyalar-ho.
Si això fos una política, si
aquest plantejament tin-
gués continuïtat, podríem
estar posant les bases per
propiciar a Catalunya un
moviment com el New
Drama britànic, sorgit en
bona mesura –el moment
inicial i les posteriors apor-
tacions generacionals– grà-
cies a la política d’esquerres
de l’Arts Council, que es pro-
posava fer possible una nova
fornada de dramaturgs an-
glosaxons. Ells ho van acon-
seguir. Nosaltres podríem
aconseguir-ho si aquesta
temporada fos l’inici d’al-
guna cosa diferent.


