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ELS PATIMENTS D’AMOR TOT SOVINT SÓN DESIGUALS. AQUESTA ÉS LA SITUACIÓ QUE
PLANTEGEN LES NOVEL·LES D’ELIZABETH SMART I PATRICK LAPEYRE. JEFFREY THOMPSON / GETTY IMAGES

L’amor masoquista,
tema literari

UNA DONA TITELLA
SENSE TITELLAIRE
Vet aquí un cas extrem de sadoma-
soquisme portat a la ficció: una do-
na titella que ni tan sols té el dret a
ser manipulada per un titellaire.
Agafin A Grand Central Station em
vaig asseure i vaig plorar (Viena,
2011, traducció de Marta Pera Cucu-
rell), de l’autora canadenca Eliza-
beth Smart (1913-1986). L’escripto-
ra s’obre ella mateixa en canal: ficci-
ona la pròpia vida. És narrativa, és
ficció, però al lector (i a l’autora) tant
se li’n dóna: sap que es troba davant
d’un diari íntim. Assistim, en quali-
tat de voyeurs morbosos, a una bor-
ratxera d’amor inacabable (va durar
tota la seva vida) pel poeta anglès
Georges Barker (1913-1991).

Aquesta narració autobiogràfica
de l’amor incontrolable de l’autora
s’acosta de manera extraordinària
als relats dels místics. A santa Tere-
sa, l’amor per Déu la feia gairebé le-
vitar; a Smart, l’amor per Barker la
fa viure en un globus opiaci continu.
Encara, afinant més, la narració
d’Elizabeth Smart la trobem força
propera a Ramon Llull i El llibre
d’Amic e Amat. La raó és simple:
l’amor de Llull és tan sensual en la
seva elevació que si substitueixes
Déu per un nom d’home o dona,
apareix un dels llibres d’amor més
importants de la literatura univer-
sal. El llibre de Smart, igual: és el di-
ari ficcionat d’un amor foll, total,
absolut, fins a les darreres conse-
qüències. I això significa acceptar-
ho tot, incloent-hi el rebuig de l’en-
torn i de la societat del moment (ella
era una senyoreta de l’alta societat
d’Ottawa), però també que l’amant,
el poeta Barker, li fes quatre fills (un
subjecte que, d’altra banda, en va fer
un total de quinze: amb la seva dona
oficial només en va tenir tres).

A Grand Central Station…, a cau-
sa de l’exposició impúdicament
sincera de l’amor, va patir diversos
problemes legals quan es va publi-
car, el 1945. Les societats puritanes
dels Estats Units i del Canadà no es-
taven preparades per a un raig d’in-
timitat i nuesa d’aquell calibre. Es-
tà escrit amb un alt contingut sim-
bòlic i referencial (que podem se-
guir gràcies a les magnífiques notes
d’edició de la traductora), amb un
llenguatge que combina la comple-
xitat literària amb la quotidianitat
i que recorre totes les estacions
d’un amor malaltís no consumat
mai (la joia, l’esperança, el desig, la
recança, l’enveja per l’esposa legal
del seu amor, la generositat del sen-
timent, la desesperança i, ja cap al
final, pràcticament la renúncia).

Totaunaexperiència,assistirauna
cerimònia en què hi ha una dona tite-
lla desvalguda i un titellaire que, en el
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Sens dubte, les aigües tèrboles de la follia d’amor són
intensament literàries. Les explorem de mica en mica
a partir de dues narracions contemporànies d’Elizabeth
Smart i Patrick Lapeyre

seu immens egocentrisme, ni tan sols
gasta un gram d’energia manipulant.
El resultat és la febre i el deliri amo-
rosos d’una dona titella que acaba
morta i desconjuntada per terra.

UNA TITELLAIRE
I DOS TITELLES
Una altra novel·la que explica pati-
ments d’amor desiguals és La vida és
breu i el desig infinit (Proa, 2012, tra-
ducció de Martí Bassets), de Patrick
Lapeyre, premi Femina 2010. Aquí
n’hi ha dos que pateixen davant
l’egoisme del tercer, la dona, la no-
ia, que els utilitza sense cap proble-
ma. Això sí, estimant-los molt. Està
molt ben trobada la descripció dels
personatges dels dos homes titella,
ja que, en el fons, responen a dos ti-
pus d’home habituals a la societat
contemporània per més que un sigui
nord-americà i l’altre francès, per
més que un sigui casat i bastant pas-
siu en general, a la vida, i l’altre sigui
solter: es guanyi bé la vida en el món
financer londinenc. No és ben bé un
triangle, ja que la major part del
temps, la noia, el que fa, és saltar d’un
home a l’altre. No li interessa man-
tenir una relació alhora amb tots
dos. I quan ho fa és perquè ja ha co-
mençat un període de transició de
l’un a l’altre. És una novel·la terrible
perquè, a diferència de l’anterior, la
pena d’amor és de baixa intensitat.
S’hi pot conviure, encara que patei-
xis. S’hi pot conviure encara que re-
coneguis la humiliació contínua
d’aquest sotmetiment (recordem, de
baixa intensitat).

Els seus protagonistes són perso-
nes normals, contemporànies, amb
les mesquineses i les virtuts, que
s’enganyen força sobre els seus sen-
timents i la raó de la seva existèn-
cia (de la dels sentiments). La pro-
tagonista, la titellaire, passa per
enigmàtica i especial quan en el
fons, tal com es dóna tan sovint avui
en dia, no és més que una noia in-
decisa, ben acostumada i terrible-
ment egoista. Un llegeix aquesta no-
vel·la i al final aprèn a no patir ni
sentir pena per cap dels protagonis-
tes, tant pels dos homes, que basen
els seus impulsos vitals a esperar
quan serà la propera vegada que la
noia triarà d’anar amb ells, com per
la noia mateixa, que va fent sense
excessius problemes (incloent-hi el
d’acceptar ajudes econòmiques). Té
una gran virtut, aquesta novel·la de
Lapeyre, més de descripció social
que no literària, i és l’extrema sen-
sibilitat per captar com funcionen
alguns dels ressorts de les relacions
amoroses a principis del segle XXI.

Vet aquí dos exemples de no-
vel·les d’amor que més aviat et po-
sen neguitós. O sigui, dues novel·les
extremadament interessants.✒


