
53

arallegim
ara  DISSABTE, 5 DE DESEMBRE DEL 2015  

JORDI  
LLOVET

MINÚCIES

Cap al patíbul

Se n’expliquen dues de ben glorioses res-
pecte a la mort a la guillotina –reinven-
tada a França per un cirurgià caritatiu que 

es deia Joseph Ignace Guillotin, que havia de-
purat extraordinàriament aquest invent en 
temps de l’última monarquia, abans de 1789– 
de Lluís XVI i de la seva dona, l’austríaca Ma-
ria Antonieta. Els reis no estan gaire acostumats 
a haver de passar un tràngol d’aquesta mena, i 
la seva habitual, inalterada vida d’upa ha gene-
rat el proverbi, potser universal: “Aquest viu 
com un rei”. Però de vegades la història reial 
passa per desventures irreversibles, com va ser 
el cas de la parella reial de França l’any 1793, 
amb pocs mesos de diferència. 

De Lluís XVI s’explica que, camí del patí-
bul, li va demanar a un dels guàrdies que el 
custodiaven que entregués a la reina un mis-
satge que ell havia escrit prèviament, en la 
llarga nit que precedeix una execució –llar-
ga, vull dir, només per a la part passiva; els 
botxins dormen la mar de tranquils, acostu-
mats al seu ofici, i molts van sortir de l’ofici 
d’escorxador de bestiar–. El rei li va demanar 

això que he 
dit, doncs, i la 
resposta del 
guàrdia va ser 
tan senzilla 
com això: “Si-
eur, jo no soc 
aquí per fer-li 
encàrrecs, si-
nó per acom-
p a n y a r - l o  
fins a la gui-
llotina”. Una 
resposta així 
de simple és 
el millor indi-
cador que, en 
cosa de pocs 

mesos –de fet, en cosa de dies–, una figura tan 
investida de teologia com un rei de la França 
Ancien Régime s’havia convertit en un ciuta-
dà més, abocat a les mateixes desgràcies que 
qualsevol fill de la seva santa mare. El rei es va 
tornar a posar el missatge a la butxaca, i no 
se sap si la reina el va arribar a rebre, o no. 

Ella, Maria Antonieta, va protagonitzar una 
altra anècdota donada només, com totes, per 
mig veritable. El cas és que, quan va tocar-li el 
torn a l’esposa del rei, es va mudar amb un ves-
tit negre, de dol, per complir el protocol habitu-
al: és sabut que el color del nostre dol és el ne-
gre, com a l’Orient sol ser el blanc. Per orien-
talisme, o per consell d’una de les dames de 
companyia que la reina va conservar a la pre-
só, Sa Majestat es va tornar a canviar i es va po-
sar un vestit blanc de gran elegància. La van por-
tar al patíbul, educadament, i un cop dalt, sen-
se voler, va trepitjar el peu del botxí que la hi es-
perava. Llavors la reina, que s’havia educat en 
el sever protocol austríac –hereu del protocol 
espanyol de la casa d’Àustria, per cert, i no al re-
vés–, li va dir al botxí, amb gran cortesia: “Par-
don, Monsieur”. Això ens eleva la seva figura a 
un lloc d’una certa dignitat. També podria ha-
ver-li dit: “Jo li he trepitjat un peu; però això 
no és res si es compara amb la descortesia que 
significa que a una li tallin el cap com a una ga-
llina abans de plomar-la”. I va caure la ganive-
ta, amb eficàcia.✒

VIQUIPÈDIA

Abans granota que 
soltera 

Una nota de suïcidi 
delirantment 
divertida 
La Sheila estava programada per ca-
sar-se als vint anys. Però resulta que 
arriba als trenta i continua sense pa-
rella a la vista. Cansada de buscar 
marit i convençuda que no se’n sor-
tirà, pren una decisió dràstica: suï-
cidar-se. Abans, però, n’explica els 
motius en una carta addictiva que et 
mata de riure.  

La gràcia del llibre Sheila Levine 
está muerta y vive en Nueva York, de 
la guionista televisiva Gail Parent, 
és que es va publicar el 1971 i, tot i 
que parteix –per mostrar-ne l’ab-
surditat– de les convencions de 
l’època, no aparenta ni de lluny els 
quaranta anys llargs que té. Conti-
nua sent una novel·la moderna que 
retrata amb humor i ironia uns es-
tereotips tristament vigents. Ha 
plogut força i la lluita per l’anome-
nat alliberament femení ha aconse-
guit fites impensables a principis 
dels setanta, però no hem avançat 
tant com devien somiar llavors. 
S’equivocarà, crec, qui es miri amb 
superioritat els valors que han in-
culcat a Levine, donant per fet que 
tot això ja està superat i que avui el 
masclisme i les pressions socials vés 
a saber on paren.  

Sheila Levine está muerta y vive 
en Nueva York, publicada ara per Li-
bros del Asteroide amb traducció de 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Zulema Couso i amb un pròleg de 
Rodrigo Fresán que convé no saltar-
se, és un monòleg que es va compa-
rar d’entrada amb El trastorn de 
Portnoy de Philip Roth (la jueva 
Sheila es va considerar l’alternativa 
femenina a Alexander Portnoy) i 
amb les primeres comèdies de 
Woody Allen. Jo hi veig, també, 
moltes coses de l’enyorada Nora 
Ephron. I sí, és evident que en són 
deutores la Bridget Jones de Helen 
Fielding i la Carrie Bradshaw de 
Candace Bushnell (aquí també hi ha 
sexe a Nova York), així com les pro-
tagonistes de sèries actuals que no 
he vist, com Girls o Broad City.  

Deixar-ho tot lligat 
i ben lligat és 
una feinada 
 
“Saps la quantitat de planificació 
que implica morir-se? –ens informa 
l’ocurrent Levine–. Potser més que 
una boda. Al capdavall, això és per 
sempre”. La narradora explica que 
el suïcidi és un alliberament, entre 
altres coses perquè pot oblidar les 
dietes per perdre pes. “El primer 
que vaig fer quan vaig prendre la de-
cisió de suïcidar-me és deixar de fer 
règim. Que cavin un forat més gros”. 
El suïcidi imminent té efectes bene-
ficiosos en la seva personalitat: “Em 
vaig tornar sincera, més directa i un 
pèl despreocupada. Fins i tot vaig 
passar a ser una professora millor, 

perquè vaig deixar de tenir por que 
un dels meus alumnes m’assassinés 
amb una navalla”. Però reservar 
plaça al cementiri no li és fàcil: totes 
les parcel·les són dobles. “Si existeix 
la reencarnació i tinc una altra vida, 
Déu, sisplau, prefereixo ser una gra-
nota que tornar a ser una soltera”, 
suplica poc abans de prendre’s una 
sobredosi de somnífers. 

La solució bona no 
existeix: mal si et 
cases, mal si no 
 
Deixo la Sheila Levine (no us diré si 
morta o encara no) i agafo la novel·la 
Vides fràgils, nits fosques, de Hiro-
mi Kawakami, traduïda del japonès 
per Marina Bornas Montaña i publi-
cada per Quaderns Crema. A l’ar-
rencada del llibre, una dona de tren-
ta-cinc anys s’adona que ja no li 
agrada el seu marit, i s’enfada amb 
ella mateixa per haver-se’n adonat. 
“Viuria tan tranquil·la, si no ho ha-
gués notat!”, exclama. Comença a 
desitjar que una altra dona el sedu-
eixi, per estalviar-se la responsabi-
litat de trencar la parella. “Per què 
no em vaig aturar a reflexionar tran-
quil·lament sobre totes aquestes co-
ses, abans de casar-me amb en 
Yukio?”, es pregunta la Lili. 

Ja ho va dir Agatha Christie: “El 
més raonable que s’ha dit sobre el 
matrimoni i sobre el celibat és que, 
facis el que facis, te’n penediràs”.✒
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Bridget Jones i Carrie Bradshaw tenien una predecessora disposada 
a fer el que fos per trobar l’home de la seva vida


