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Sé que posar 
aquest títol al 
meu article és una 
aposta arriscada. 
Les feministes fo-
n a m e n t a l i s t e s  
se’m tiraran a so-

bre perquè en lloc de fer servir el 
nom de l’autora, la ignota Lizzie Do-
ten, he preferit servir-me del més 
que conegut d’Edgar Allan Poe, del 
qual Carson McCullers –de qui ara 
celebrem el centenari del naixe-
ment– va dir que era un escriptor 
que “es va replegar en si mateix per 
descobrir un món tot seu, aterridor 
i brillant”. Com que no soc fona-
mentalista –feminista sí, natural-
ment–, penso per contra que és un 
mètode ben lícit per fer-los parar 
atenció en aquest personatge que a 
mi tant m’ha interessat, i del qual 
aquí no havíem sentit parlar mai. 

De la nord-americana Lizzie Do-
ten (1829-1913) direm que és con-
temporània d’Emily Dickinson, que 
va néixer només un any més tard, i 

La veu femenina d’Edgar Allan Poe
que també ho va fer en aquell racó 
tan bell dels Estats Units que és 
Massachusetts, on ara a plena tardor 
esclata la paleta de colors. Mentre 
Dickinson va viure a casa com una 
ermitana cultivant la seva condició 
de poeta secreta, Doten va desplegar 
una gran activitat pública a base de 
conferències i recitals. Per contrast, 
la vida de Dickinson va ser curta, pe-
rò llarga va ser la seva fama, i a Doten 
li va passar a l’inrevés: va arribar a 
vella i l’oblit se la va empassar. 

A diferència d’altres pròlegs que 
no serveixen gaire a la causa del lli-
bre que encapçalen, aquest –escrit 
per la mateixa autora– és infinita-
ment il·luminador, perquè ens acos-
ta a la figura d’aquesta espiritualis-
ta que va creure que la poesia era un 
missatge i ella la missatgera d’al-
guns dels seus autors preferits: en 
paraules seves, “una frágil urna de 
arcilla” a la qual confessa que se li 
accelerava el pols i la respiració 
quan entrava en comunicació amb 
els autors difunts. Pertanyent a 

Poe va ser una de les seves influ-
ències i a imatge i semblança seva, 
amb la seva musicalitat –incloses les 
seves al·literacions (recordem el po-
ema El corb)–, va escriure un dels 
seus grans poemes “dictats o reve-
lats”, Resurrexi. Poe feia llavors anys 
que era mort, però va ressuscitar del 
seu més enllà en la veu de Doten: 
“Desde el trono de la vida eterna, / 
desde el hogar del amor celestial, / 
donde los ángeles pisan las estrellas 
con brillo / musical, / mortales, he 
llegado para encontraros, / he veni-
do con palabras de paz para saluda-
ros / y hablarnos de la gloria que será 
mía / por siempre jamás”. 

Les lectores i els lectors poc ter-
renals, avesats a les realitats que van 
més enllà de la palpable, que creuen 
que la mort no és pas el llindar de-
finitiu i que el temps tal com l’hem 
concebut fins ara no existeix –com 
demostra la física quàntica–, sabran 
apreciar aquest univers de veus d’ul-
tratomba encarnades en la ploma 
d’una dona que volent donar veu a 
fantasmes il·lustres que l’havien 
perdut va donar veu a aquell altre 
col·lectiu a qui la veu encara no ha-
via estat atorgada: les dones.✒
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aquella fornada d’oradores decimo-
nòniques que en plena eclosió su-
fragista van sumar a les seves causes 
la del feminisme, va mostrar-se 
molt bel·ligerant amb el masclisme 
imperant que apartava per exemple 
les dones mèdium dels comitès de 
les associacions espiritualistes. 

Influències espirituals 
El llibre de poemes de Doten que ha 
publicat la petita editorial empor-
danesa Wunderkammer –que tam-
bé ha editat Lo que dicen las mesas 
parlantes, de Victor Hugo, on aquest 
reprodueix algunes de les sessions 
espiritistes que va viure en prime-
ra persona durant la seva estada a 
l’illa de Jersey–, evidencia una gran 
capacitat de fer seu l’estil dels bards 
als quals serveix d’altaveu. Ignorem 
si Doten va ser mèdium de veritat o 
si la seva poesia dictada era fruit de 
la mera suggestió i d’haver-se sub-
mergit devotament en l’obra dels 
autors. Ella parlava de la seva influ-
ència espiritual. 

És lògic que Mar-
cel Proust desper-
te amor o odi en-
tre els seus possi-
bles lectors, sense 
terme mitjà. Els 
qui l’estimem sa-

bem que, per trobar una frase im-
mortal o unes poques pàgines mera-
velloses haurem de travessar digres-
sions sense fi o escenes fatigosament 
repetitives. Els qui l’odien no estan 
disposats a picar tanta pedra per tro-
bar un petit diamant. I és així com es 
va passant la vida –i la Recerca.  

Els qui havien començat la lectu-
ra de Sodoma i Gomorra imaginant-
se tot de promeses d’una sensualitat 
més o menys exasperada van a parar, 
en les pàgines d’aquesta segona part, 
a una nova apoteosi de la literatura 

L’aventura  
de l’amor desigual

de saló. En aquesta ocasió, els perso-
natges es deleixen en disquisicions 
inacabables sobre el significat dels 
topònims normands i els cognoms 
il·lustres. El narrador, al seu torn, 
continua amb les seues obsessions 
més delicades. Viu a Balbec (la ciutat 
imaginària inspirada en Cabourg) i 
es desplaça en cotxe per anar, el ma-
teix dia, a La Raspelière per sopar a 
cals Verdurin (que reben dimecres) i 
a l’església de Saint-Jean-de-la-Hai-
se, on Albertine fa de pintora.  

L’intens patiment del narrador 
De nou les millors pàgines del volum, 
les més líriques i emotives, són les 
dedicades a la seua relació amb 
aquesta “noia en flor”, inspirada, 
com sabem, en el jove de qui Proust 
estava enamorat en la vida real. Eti-
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mologies? És molt lògic que el narra-
dor pare atenció de manera tan ex-
haustiva als significants. Potser ai-
xò puga explicar que Albertine siga, 
en veritat, un Albert… (I Lacan, de se-
gur, en va treure molt més suc). El 
Baró de Charlus –sempre observat 
meticulosament per l’ull entomolò-
gic del protagonista– es presenta ara 
en societat acompanyat per un bell 
violinista, Morel. Tots presumeixen 
quina mena de relació mantenen els 
dos hòmens, però això no és una co-
sa que preocupe el baró. En la seua 
obsessió per seduir Morel, s’inven-
ta un duel imaginari contra algú que 
hauria ofès el violinista, per estimu-
lar els seus sentiments. El narrador, 
que se les dona d’heterosexual, assis-
teix a aquests esdeveniments com en 
la llotja de l’òpera. Tanmateix, quan 

li retorna la vella gelosia per les amis-
tats femenines d’Albertine (que fre-
qüenta el cercle de la senyoreta de 
Vinteuil, d’apetències sàfiques), tot 
el seu món s’ensorra.  

L’home que condueix la Recerca 
com un majestuós cotxe de cavalls és 
feliç al costat de la seua promesa, pe-
rò aquesta felicitat oculta un intens 
patiment. Li regala un mirallet per 
no veure’s privat de la seua presència 
quan se n’anava al bany a arreglar-se. 
N’està tan profundament enamorat 
que pensa a deixar-la, tot seguint la 
seua lògica paradoxal: “Les amants 
que he estimat més no han coincidit 
mai amb el meu amor per elles. 
Aquest amor era veritable, ja que jo 
ho subordinava tot a veure-les, a ser-
var-les per a mi sol, ja que sanglotava 
si, un vespre, les havia esperat. Però 
més que ser la imatge d’aquest amor, 
tenien la propietat de desvetllar-lo, 
de portar-lo al seu paroxisme. Quan 
les veia, quan les sentia, no trobava 
en elles res que s’assemblés al meu 
amor i el pogués explicar”. 

La sospita lèsbica fa esclatar el 
narrador en una direcció sorpre-
nent. Es refugia en sa mare i li con-
fessa, alterat: “Cal absolutament que 
em casi amb l’Albertine”. Mentres-
tant, el temps transcorre lent però 
implacable a Normandia, com un 
tren regional (la metàfora exacta de 
la prosa proustiana: cadenciosa i in-
acabable, capriciosa i rectilínia). A 
cals Verdurin la senyora de Cambre-
mer volia ser presentada al baró de 
Charlus, però aquest, que la reputa 
de Cambremerda (els significants, 
sempre), no s’hi rebaixarà. Tot es 
manté immutable al petit nucli (le 
petit noyau), allà on acudeix la flor i 
nata (la fleur de chic), en una grada-
ció que inclou la gent molt bé (gens 
très bien) i la gent del bo i millor (tout 
ce qu’il y a de mieux). El narrador hi 
és sempre benvingut, però el seu cap 
està massa ocupat amb Albertine 
(“cella perquè amor és desigual”, 
com diria Ausiàs March). La seua fe-
licitat en depèn fins a límits inexpli-
cables. En serà ella conscient alguna 
vegada?✒ 


