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Cultura popular

Derivada de la tesi doctoral de l’autor, 
l’obra és un compendi analític de diver-
ses manifestacions populars, especial-
ment de caràcter coreogràfic, que s’han 
mantingut vives fins a l’actualitat en la 
tradició festiva valenciana. Així, ha des-
tacat els casos de les poblacions d’Agost, 
l’Alcúdia, Algemesí, Banyeres de Mario-
la, Biar, Bocairent, Ibi, l’Olleria, Ontin-
yent, Silla, Titaigües, València, més al-
tres cinc de les comarques castellonen-
ques de les que ha analitzat les santanto-
nades (Forcall, Todolella, Villores), les 
danses del retaule i altres relacionades 
amb el Sexenni (Morella), els moros i 
cristians i les danses de les festes de la 
Mare de Déu de l’Ermitana (Peníscola). El 
llibre es complementa amb una extensa 
bibliografia i un conjunt de fotografies 
de les mostres principals. 

Un dels objectius de l’estudi consisteix 
a analitzar qui són els altres actors ens què 
ens mirem els espectadors en un context 
festiu: nanos i gegants, botargues i dimo-
nis, folls i orats, momos i bufons, turcs, ne-
gres i gitanos, i com s’ha interpretat en les 
danses el desconegut, el salvatge, l’indíge-
na. Des dels entremesos medievals fins a 
les festes barroques, l’obra té el mèrit de 
descriure i aprofundir en la rica i variada 
cultura festiva valenciana. JP
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Narrativa

Vivim saturats, sobrexcitats. Són massa els es-
tímuls que rebem en aquesta era global. Ens 
sentim aclaparats, fins i tot perduts davant la 
quantitat d’impactes de tota índole que es 
produeixen diàriament. No és d’estranyar que 
ja no sapiguem discernir l’efectista del natu-
ral, o que ens avorreixi en gran manera aquest 
desplegament artificiós del mercantilista. De 
la mateixa manera, en aquesta era que sembla 
regir-se per l’efímer i la necessitat d’aconse-
guir l’èxit de manera precoç, si un no respon a 
les expectatives generades està condemnat a 
la decepció més absoluta i, per tant, a l’oblit. 
Sí, així és. En aquests temps, si no crides l’aten-
ció, si no explotes la teua imatge al màxim, no 
ets ningú a ulls d’una multitud que està ence-
gada per la falsa promesa de la fama. Està oco-
rrent en molts àmbits, fins i tot en l’editorial, 
on la ingent quantitat de novetats que aparei-
xen ens impedeix, ja no sols diferenciar, sinó 
gaudir d’un bon llibre, un llibre escrit de ma-

IRENE PUJADAS

nera honesta, intel·ligent, que traspuï un veri-
table amor per la literatura, per la paraula. 

 Davant tota aquesta boirina, s’agraeix 
enormement la frescor i senzillesa d’uns 
certs llibres i autors que arriben sense tots 
aquests escarafalls, i que són sincers. Un 
exemple d’ells és Los desperfectos (Hurtado y Or-
tega), d’Irene Pujadas, llibre publicat origi-
nalment en català per L’Altra Editorial. Es trac-
ta d’un conjunt de contes o narracions breus 
—21 en total— en els quals descobreixo a una 
autora enginyosa i aguda, que posseeix una 
gran imaginació i que sap com contar una 
història. Sorpresa majúscula la de trobar-me 
amb una escriptora jove i enèrgica, una mi-
queta desvergonyida també, que sent passió 
—perquè això es nota en la lectura—. Dir això 
pot semblar un tòpic però, com assenyalava 
abans, no és fàcil, trobar entre tanta palla una 
escriptura personal i sincera. 

Pujadas submergeix al lector en situa-

cions delirants de vides quotidianes, en 
històries surrealistes i en petits fracassos... I 
ho fa servint-se d’un humor que va de l’ab-
surd al negre, amb uns protagonistes una mi-
queta excèntrics, demostrant gran expressivi-
tat narrativa. Així, pot dir-se que aquests vint-
i-un contes són ocurrents, plagats d’un llen-
guatge molt viu, la qual cosa demostra el do-
mini de l’autora —el mateix que demostra la 
traductora del text, Inga Pellisa— i el seu in-
terès per qüestionar-se moltes d’aquestes pre-
guntes que ens concerneixen a tots, aquelles 
relacionades amb la vida mateixa, ja sigui 
l’amor o la mort, l’extravagància, la diversi-
tat... Per si tot això fos poc, Pujadas s’atreveix, 
subtilment, i de la mà novament de la fina 
ironia, a realitzar una crítica sobre el turis-
me, les persones manefla i, fins i tot, la fe. 

Insisteixo, una lectura que m’ha dibuixat 
més d’un somriure en el rostre, en la qual in-
tueixo a una autora més que prometedora, 
amb una escriptura potent quant a aquesta 
demostració una miqueta irreverent del 
llenguatge. Los desperfectos ve a dir-nos que res 
és perfecte i que tots, d’una manera o un al-
tre, hem de conviure amb les nostres tares 
emocionals; si és amb una mica d’humor, 
millor.ERIC GRAS
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