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No hi ha cap gla-
mur en el fet de
ser mestressa de
casa encara que
se n’exerceixi en
una mansió vic-
toriana a princi-

pis de segle XX, enmig del bucòlic
paisatge anglès. Això ho sabia prou
bé E.M. Delafield, l’autora de Diario
de una dama de provincias (Libros
del Asteroide), quan l’editora de Ti-
me and Tide, una publicació política
de l’època on escrivien George
Orwell i Virginia Woolf, va oferir a
Delafield que relatés les seves expe-
riències personals.

Aquell retrat desapassionat, per
entregues, de la maternitat i les fei-

Qui vol ser mestressa de casa?
nes de casa va tenir tant d’èxit entre
els lectors que va convertir-se en lli-
bre, el 1930. Des de llavors, no ha pa-
rat de reeditar-se. Dins d’aquest tí-
tol expressament carrincló, Diario
de una dama de provincias, hi ha un
tractat d’ironia i mala bava sobre la
vida de les mestresses de casa, i la
falsa glòria que atorga la dictadura
del menjar a punt i el llit fet.

Xemeneies embussades
L’escriptora britànica escriu a raig,
sense manies, lluny de cap preten-
sió literària. I aquesta manera de
fer ens recorda més l’estil d’un blo-
guer a l’era d’internet que el d’una
escriptora d’educació victoriana. El
personatge principal del diari és la

nera de la seva classe, Delafield em-
penyora un antic anell de la tia àvia
a cada moment per poder fer front
a més d’una despesa domèstica. És
en aquests episodis que el perso-
natge del marit es torna pura cari-
catura. Mentre la dona fa viatges
continus entre el banc i el presta-
dor, ell continua llegint el Times. El
lector d’avui somriu, perquè no han
canviat tant les coses des de l’època
victoriana. Tot i les penúries eco-
nòmiques, de cara a l’aparador cal
demostrar que es viu en l’abundàn-
cia. A les exigències de l’estatus fa-
miliar s’hi sumen les visites a casa
de velles moribundes, la relació for-
çada amb la veïna odiosa i l’assis-
tència, entre altres esdeveniments,
al mercat benèfic de torn. Quin trà-
fec per a algú que de bona gana es
quedaria a casa, a llegir.

Una vida del tot insuportable
Delafield utilitza l’humor i el sar-
casme com a escapatòria. I entre
tanta abúlia de plat brut, deixa
anar: “Sento que la vida és absolu-
tament insuportable, i prenc la de-
cisió esbojarrada de comprar-me
un barret nou”. Tot són desgràcies
per a Delafield, que amb la seva in-
quietud preferiria qualsevol altre
ofici que el de mestressa de casa.
Ella escriuria, faria viatges transo-
ceànics o participaria activament
en les reunions de l’Institut de la
Dona, encara que de moment
aquests “berenars de te i pastes”,
així els defineix, no li semblen
prou propicis per canviar el món.
La falta d’oportunitats a provínci-
es es resol amb un altre sarcasme
elegant: “He d’intentar recordar
que l’èxit social molt poques vega-
des és el destí de qui viu habitual-
ment a províncies –escriu–. Sens
dubte, tenen assignat un altre pro-
pòsit, en el vast panorama de la
Creació, però encara no he desco-
bert quin deu ser”.

Els lectors de Diario de una dama
de provincias hem trobat quin era el
propòsit de Delafield: escriure no-
vel·les que no envelleixen.✒

Amb tots els res-
pectes per l’auca
que va editar la
Generalitat repu-
blicana el 1937,
necessito modifi-
car-ne subtil-

ment el títol per intentar transme-
tre ni que sigui una mil·lèsima part
dels atacs de riure que he tingut lle-
gint aquesta novel·la. Un llibre di-
vertit: no n’hi ha pas tants.

No sabria per on començar a po-
sar exemples: per la Fundació per al
Diàleg entre Tips i Afamats, potser.
O pels Magnífics Diputats, la Jun-
ta de Braços Caiguts o “l’antiga sex
symbol basca i alhora universal de
les teresianes de Ganduxer”. Per la
inauguració –amb flash mob inclo-
sa– d’un “contenidor cultural” de
ciment armat en ple centre del Ra-
val, al costat d’un hotel circular del
qual el protagonista anuncia la vo-
ladura controlada. O pels cicles de
cinema de putes, cinema de nens,
cinema de dones grans i cinema

Auca del fati català, antifeixista i humà
d’homes grans que s’haurien de pro-
gramar al “contenidor cultural” i on
es convidarien, de manera successi-
va i “de gorra”, les putes, els nens, les
dones i els homes grans del barri. I
tot, sota la mirada perplexa del Gran
Edil i del Lúcid Conseller. O per un
Baltasar Porcel de malson que s’es-
gargamella en una platja: “Deixem
Faulkner, deixem Faulkner! Cal fer
una novel·la zen!”

Un plat d’escudella barrejada
Tot això no és cap deliri. O sí, però
aquesta és la gràcia: Jòdar ha col·lo-
cat una lent molt deformada, panta-
gruèlica i grotesca, entre ell i el món,
i ens ha servit un plat d’escudella
barrejada. Fragments de teatre, re-
lats dins de relats, veus i llengües al-
ternades... Com si es tractés d’una
revisió del Manuscrit trobat a Sara-
gossa –de Jan Potocki–, tot fa brou i
tot lliga, i tot són miralls ben col·lo-
cats, de manera que, a mesura que la
lectura avança, les peces del pastitx
van encaixant. Un dels protagonis-

tes, en Ximo Ximoi, viu en un terrat
del Raval i observa la vida a través
d’un telescopi. Pesa gairebé tres-
cents quilos, és una massa informe,
una acumulació de greix i purulèn-
cies, i es desplaça en plataforma hi-
dràulica gràcies a un equip de bom-
bers que el baixa del terrat com si fos
l’àngel de l’Anunciació. O el Papa,
tant se val.

Un ‘bestseller’ de qualitat
En Ximo té un veí que es diu Gabri-
el Caballero (els lectors de Jòdar ja
entendran que és el protagonista de
la trilogia L’atzar i les ombres) i que
és escriptor. Ah! El llibre és ple de
dards enverinats que faran les delí-
cies del sector llibresc: la visita a
l’editor que li reclama “un bestseller
de qualitat”, la referència a “l’èxit
provincià” o els intents de redactar
alguna cosa que pugui “enganxar
tothom” són càrregues de profundi-
tat contra un cert tipus de literatura
que ha ocupat l’espai central de la
cultura i ha enviat els escriptors
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“purs” o suposadament “elitistes”
als marges o al soterrani, precisa-
ment on viu en Caballero. Les histò-
ries que li explicarà Ximo Ximoi li
serviran per anar engiponant un re-
lat de relats, o potser per reviure,
perquè no està del tot clar que en
Caballero no sigui un fantasma. La
informació entre tots dos circula
gràcies a l’Home Prim, que aquest
segur que és un esperit, i li dicta els
somnis a cau d’orella a en Ximo. Un
Home Prim molt ben informat so-
bre l’estat de la literatura catalana,
d’altra banda. I si no s’ho creuen,
tornin a llegir l’última frase del pri-
mer paràgraf.

No tot és valleinclanisme, però.
Hi ha moments més secs, fins i tot
aspres. Hi ha una illa atlàntica que
funciona com a refugi i com a qui-
mera, i que apareix fotografiada di-
versos cops, com en els llibres de Se-
bald. I hi ha la paraula “fati”, que ja
sembla d’una altra època, com l’an-
tifeixisme o la humanitat, ai. No ho
dubtin: és un dels llibres de l’any.✒

mateixa Delafield, una dona de
classe mitjana, casada amb un ma-
rit absent i amb dos fills, que viu a
les ruralies d’un poble del sud-oest
d’Anglaterra.

A la condició de dona de principis
de segle s’hi sumen les incomoditats
lògiques de l’època i la vida al camp.
Els queviures s’han d’encarregar
amb molta antelació, i pot ser que
pel camí en canviï el contingut o es
perdi, les xemeneies s’embussen,
no existeix la calefacció central i les
visites s’anuncien a través d’un te-
legrama o una carta. Delafield, com
a dama britànica que viu al camp,
ha de disposar d’institutriu france-
sa per als nens i de cuinera, encara
que no s’ho pugui permetre. Preso-


