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Revolucionar els gèneres en la ficció, l’aposta
de la Sala Beckett per trencar estereotips
Laia Soldevila

L’entreteniment produït als Estats Units és sinònim d’èxit arreu. Les sèries televisives —que fa anys
eren el germà petit de la indústria— ara marquen tendència. Hi ha productes de tots els gèneres que
aborden qualsevol temàtica possible, però el sector encara té un repte pendent: “convertir, de
manera natural, les dones en subjecte actiu de les sèries”. Així ho explica Irati Jiménez, l’escriptora
i periodista basca que els pròxims dijous i divendres, 23 i 24 de març, impartirà una conferència i un
taller sobre la representació de personatges femenins i masculins en la ficció a la Sala Beckett –
Obrador Internacional de Dramatúrgia dins el cicle “La revolució dels gèneres. La construcció
d’estereotips en la ficció”.

El gènere a les sèries de televisió americanes
Dijous 23, Jiménez parlarà de l’evolució dels rols de gènere a les sèries de televisió
americanes; “des de Donna Reed fins a l’edat d’or actual”, diu el subtítol. Per què l’actriu i
productora Donna Reed? “Ella representava un estereotip de mestressa de casa plusquamperfecta
de la dècada dels cinquanta, però també era un personatge complex i amb sentit de l’humor i, més
important encara, és el centre de la seva pròpia sèrie”, explica Jiménez. Actualment, cada cop més,
“les sèries també són el reflex de l’emergència dels feminismes”, diu la periodista, que considera
que s’ha arribat a aquest punt “gràcies a Reed i a dones com ella que es van obrir camí” en aquesta
indústria.

La tarda del divendres 24 serà el moment del taller que parlarà de personatges, gèneres i sèries
actuals que han posat els personatges femenins en el centre de les mateixes històries “i no
subordinades al viatge d’un heroi masculí”. Com són els personatges que interpreten les dones i com
són els dels homes? En quin moment som? Aquestes són algunes preguntes a les quals Jiménez
donarà resposta amb una idea molt clara: la perspectiva de gènere cada vegada és més present
en la ficció. La periodista i escriptora ho exemplifica així: “‘Les noies Gilmore’ són un fenomen
‘pop’, Diane Lockhart és protagonista de la seva pròpia sèrie amb més de 60 anys i les dones que a
‘Joc de trons’ han resistit el patriarcat sembla que estiguin a punt de prendre el món en aliança amb
homes que també han sabut resistir i redefinir-se, com els eunucs, els nans i els bastards”.

La (futura) revolució dels gèneres
El futur és, segons Jiménez, optimista. “Si d’alguna cosa me’n refio, és de la capacitat humana per
narrar les nostres dificultats i les nostres possibilitats”, diu, i hi afegeix: “Estic convençuda que la
televisió acabarà, a poc a poc, amb aquesta cultura de gènere tan desigual i tan injusta que encara
tenim i apareixerà la necessitat i l’oportunitat de noves històries i, per descomptat, de noves
heroïnes”. Aquest relat esperançador de futur és, de fet, el que ha empès la Sala Beckett a apostar
pel cicle “La revolució dels gèneres. La construcció d’estereotips en la ficció”, comissionat
per Laia Grau. Sent una escola de dramatúrgia, la Beckett “s’ha adonat que les obres
contemporànies no estan lliures d’estereotips” i, per això, explica Grau, han volgut impulsar aquest
cicle “perquè les noves generacions puguin reflexionar sobre cap on volen anar”.

Les conferències i els tallers, però, no solament estan destinats a creadors, sinó també al públic.
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“Crec que els consumidors són una part molt important a l’hora d’educar la mirada perquè són els
que demanaran que les coses canviïn, que volen veure creacions amb una altra perspectiva”, diu
Grau. El cicle té quatre sessions —una conferència i un taller cada setmana— amb quatre
preguntes com a motor. La primera setmana, que és just aquesta, s’hi parla sobre quins són “els
estereotips que encara tenim”. La segona, la que capitaneja Irati Jiménez, se centrarà a saber “com
són aquests estereotips”. La tercera sessió es desenvoluparà entorn de “la manera de trencar
aquests estereotips, en especial des de la mirada LGTBI”. Finalment, en l’última sessió l’objectiu
serà “reflexionar sobre com ens podem relacionar fora dels estereotips”. Què aportarà aquest cicle?
“La cultura a Catalunya és androcèntrica i estic segura que, després de les xerrades i activitats,
canviarà la mirada de tothom respecte a això”, diu Laia Grau.
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