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Aquest llibre co-
mença amb un 
home que, asse-
gut damunt un 
vàter, convida 
una noia jove a 
fer-li una fel·la-

ció, mentre es posa un tros de pernil 
damunt del membre. La xica acce-
deix al joc, si és un joc. La descripció 
de l’operació s’allargassa i és d’un 
virtuosisme literari notable. Des-
prés els amants es traslladen al llit, 
i el festival eròtic continua. Només 
a la pàgina 32, quan l’home commi-
na la jove a dir-li “Je t’aime, papa” 
(“T’estimo, pare”), endevinem que 
es tracta de l’escena d’un incest. 

  És clar que això també podíem 
saber-ho si haguéssim llegit un lli-
bre anterior de Christine Angot, ti-
tulat precisament L’inceste (1999). 
Així, ens trobem un altre cop amb 
una rememoració de les relacions 
que Angot va mantenir amb el seu 

‘Je t’aime, papa’: l’incest 
segons Christine Angot

pare, en aquest cas durant uns dies 
de vacances al sud de França, el 
1975. La precisió cronològica pro-
vé del mateix relat: un dia, dinant en 
un restaurant, el pare llegeix a Le 
Monde la notícia de la mort de Fran-
co. En aquesta època Christine té 16 
anys i el pare deu estar en els cin-
quanta. Hi ha un pacte entre ells: ell 
pot usar-la sexualment com li con-
vingui, però no pot desflorar-la. Ella 
actua maquinalment, amb un punt 
de desesperació assumida. Ell l’afa-
laga, li declara el seu amor. Ella no 
sap manejar el seu desconcert íntim 
(té 16 anys!). Vol demanar al pare 
que, com a prova del seu amor, du-
rant tot un dia “no passi res físic” 
entre ells. El pare ho accepta, però 
és incapaç de complir-ho. 

  És especialment interessant, en 
un relat així, la manera de contar les 
coses. L’estil d’Angot és d’un hiper-
realisme amb un punt de distància. 
El detallisme en les escenes sexu-

E l posat aristocràtic del 
jove Konradin Graf von 
Hohenfels impressiona 

el Hans, narrador de L’amic 
retrobat. “Tot i que considerà-
vem efeminat qualsevol in-
tent d’anar elegant, no podíem 
deixar de mirar amb enveja 
aquell retrat del confort i la 
distinció”, recorda 25 anys 
després, sense encara haver 
pogut oblidar de quina mane-
ra va entrar a la seva vida. La 
novel·la curta de Fred Uhlman 
(1901–1985) s’estructura al 
voltant de la relació d’amistat 
entre el Hans i el Konradin, 
que arrenca el 1932 i que es 
veu sacsejada per la pujada al 
poder d’Adolf Hitler.  

Un dia, el pare del Hans rep 
la visita d’un sionista que de-
mana diners per a Israel. És 
acusat de ser “un assimilat”. 
El pare respon: “¿Què hi ha 
de dolent en això? Jo vull que 
m’identifiquin amb Alema-
nya. Estaria totalment a favor 
de l’absorció total dels jueus 
pels alemanys si estigués con-
vençut que a la llarga seria be-
neficiós per a Alemanya, però 
tinc els meus dubtes. Em fa 
l’efecte que els jueus, no inte-
grant-se totalment, actuen 
encara com a catalitzadors i 
enriqueixen i fertilitzen la 
cultura alemanya com ja van 
fer en el passat”. Quan, poc 
després, l’home hagi d’enviar 
el fill als Estats Units perquè 
sent que la seva vida perilla, 
es demostrarà que l’entesa és 
impossible. Al final del llibre, 
el Hans descobreix amb qui va 
lluitar l’amic Konradin.✒
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Elogi de 
l’amistat

als oculta, potser, una estratègia de 
desafecció emocional: el que fan o 
deixen de fer els personatges és una 
cosa que ocorre entre un “ell” i una 
“ella”: “Il introduit deux doigts dans 
son vagin, et la prie de caresser, un 
peu, avec sa main, son sexe à lui, ou 
avec ses deux mains, l’une  envelop-
pant son membre pour faire des va-
et-vient, tranquillement, rien de plus, 
l’autre sous ses testicules. Avec la 
main qui a descendu son pantalon 
jusqu’à ses genoux, il retire mainte-
nant le pull, le t-shirt, le soutien-gor-
ge”. O, com tradueix eficaçment An-
na Casassas: “Fica dos dits a la va-
gina i li demana que li acariciï, una 
mica, amb la mà, el membre, o amb 
totes dues mans, que en posi una en-
voltant la verga per anar amunt i 
avall, tranquil·lament, simplement, 
i l’altra sota els testicles. Amb la mà 
que li ha abaixat els pantalons fins 
als genolls, ara li treu el jersei, la sa-
marreta, els sostenidors”.  

L’obscenitat és part del drama 
En un relat tan torbadorament in-
tens com aquest, l’elaboració esti-
lística és clau, el perfecte excipient 
de la complexitat moral. Curiosa-
ment, el llibre va merèixer, en ser 
publicat a França (2012), el Premi 
Sade. L’autora el va rebutjar, i és lò-
gic: res més lluny de la seua inten-
ció que haver escrit un llibre recre-
atiu des del punt de vista sexual. 
L’incest és una altra història, fins i 
tot per a un francès. Al capdavall, 
el premi en qüestió s’adiria més 
amb una escriptora com Catherine 
Millet, que va saltar a la fama a 
principis de segle amb una peça au-
tobiogràfica profundament desin-
hibida (La vida sexual de Catheri-
ne M.). Allí, i en el volum posterior 
Gelosia, Millet s’autoretratava com 
una “sufraguista del llibertinatge”, 
una onanista constant i una exper-
ta en l’art, tan hexagonal, d’“arro-
donir un francès” (sic).  

  Però Christine Angot no és Ca-
therine Millet. Per a la primera 
l’obscenitat no és un plaer, sinó sim-
plement una circumstància del dra-
ma. El sexe pot no ser necessària-
ment un trauma, però sens dubte, 
tenir-ne amb el propi pare no té 
com a resultat una vivència desa-
complexada i feliç.✒
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Martí Rasoir Electrique (Valèn-
cia, 1979) dóna a conèixer el 

seu segon volum de cròniques auto-
biogràfiques –que neixen al blog 
Busque qui t’ha pegat–: Tanque pa-
rèntesi retrata el seu dia a dia laboral, 
anímic i sentimental, compaginant 
consideracions sobre el País Valèn-
cia d’ara amb les últimes aventures i 
relacions homosexuals. El to és di-
vertit i estripat: “¿Follaries amb un 
tio que porta un queixal de cocodril 
penjat al coll?”

BQTP. Tanque 
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L’èxit de la primera temporada 
d’El Foraster ha fet possible 

un llibre totalment il·lustrat que re-
cupera els paisatges, anècdotes, his-
tòries i personatges que Quim Mas-
ferrer s’ha trobat en diversos punts 
recòndits de la geografia catalana. 
Els dotze pobles que el presentador 
i actor teatral va visitar sumen 7.619 
habitants, una xifra que és inferior 
a la població de Ripoll o la Bisbal 
d’Empordà. Inclou també notes per-
sonals amb imatges inèdites.

Dietari  
d’‘El Foraster’ 
QUIM MASFERRER 
Ara Llibres

NO-FICCIÓ

L’editorial de pensament Arcà-
dia comença una nova col·lec-

ció orientada als nens de sis a dotze 
anys amb tres títols: El mirall, de 
Jaume Cela; Les mans de la Blanca, 
de Meritxell Martí, i L’últim violí, 
d’Anna Manso. En aquest últim, l’es-
criptora barcelonina explica la his-
tòria de l’Octavi, fill d’un lutier. Un 
bon dia, el nen descobreix que al seu 
pare li comencen a tremolar les 
mans. El llibre està il·lustrat exqui-
sidament per Gabriel Salvadó.
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