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Babilònia

Com que no trigaran a arribar els fastos 
d’afirmació gai a Barcelona, serà bo que 
recordem que Petrarca va fugir d’Avi-

nyó i es va tancar a Vaucluse (vall closa), tam-
bé en territori francès, no lluny dels Alps que 
tant li agradaven. Allà va escriure, cap a 1342, 
una sèrie de sonets dedicats a rebentar l’estat 
dels costums de la cort papal d’Avinyó, en la 
qual, a més d’altres vileses, s’hi practicaven 
uns costums sexuals que tenen alguna cosa a 
veure amb incerts eclesiàstics dels nostres di-
es, i remeten en general a la disbauxa i la cor-
rupció. Això molestava enormement Petrar-
ca, que s’havia format en Dante, en sant Agus-
tí i en la Bíblia, per la qual cosa va donar a la 
ciutat dels papes afrancesats el nom d’una de 
les grans capitals ominoses dels llibres sa-
grats, Babilònia: mater fornicationum et abo-
minationum terrae (Apocalipsi, 17.5). 

Són una colla de poemes (en edicions con-
temporànies solen portar els números 113, 
114, 136, 137 i 138) en què Petrarca s’esbrava 
a través de la forma estròfica més emprada 
per ell, el sonet, adreçats possiblement a Gio-
vanni Colonna, amic de Petrarca i membre 
d’aquella gran família que, tirant enrere, deia 
procedir de la dinastia Júlia i, en última ins-
tància, d’Eneas. (No conec ningú a Catalunya 
que vingui d’un llinatge tan antic, però algú 
deu haver-hi parent de Carlemany.) 

Al sonet 114, Petrarca escriu: “De la impia 
Babilònia avui deserta / de tota vergonya i tot 
allò que és bo, / estatge del dolor, mare d’en-
ganys, / per allargar la meva vida m’he esca-
pat. // Aquí estic sol, i com que Amor m’hi in-
vita, / cullo ara rimes, versos, herbes, flors, / 
parlant amb ell (Amor), pensant tothora / en 
temps millors; i això em conforta”. 

Que Petrarca s’escandalitzés amb els cos-
tums degradats de l’Avinyó del seu temps no 
té, naturalment, res a veure amb la pràctica 
dels amors hodierns d’una o altra mena quan 
es fan amb un grau alt de seriositat. Però, ai 
las!, sí que té a veure amb els costums més dei-
xatats que es troben en l’ambient gai de Bar-
celona –dels quals la premsa no parla mai, 
perquè els periodistes deuen ser tots heteros–, 
a l’esquerra de l’Eixample, a partir de mitja-
nit: sembla que ens trobem als antípodes de 
l’amor platònic petrarquià, i que això s’està 
generalitzant: enamorar-se no és moda. La 
gran excepció són les dones, com sempre co-
menta Rilke. Ens hi haurem d’acostumar 
mentre les lleis no es violin. Però no serà es-
trany que un o altre membre d’aquesta comu-
nitat enyori les antigues relacions amoroso-
sexuals, i li entrin ganes d’anar-se’n a viure a 
Sòria, posem per cas –on Machado també so-
miava idealment en Guiomar–, per mantenir 
unes relacions íntimes basades no solament 
en el goig, sinó també en el llenguatge.!
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El gran dilema 
de la humanitat

Una dona que no està 
ocupada criant fills 
és una amenaça 
“Em fa l’efecte que la vida m’obser-
va, de braços plegats, esperant que 
tingui un fill”, diu la narradora del 
llibre Maternitat, de Sheila Heti 
(Toronto, 1976). Una dona a punt de 
fer trenta-set anys que no sap si vol 
ser mare però sap, això sí, que ha de 
prendre aviat una decisió. Aquest 
alter ego de l’autora sospita que un 
hipotètic fill li faria perdre l’escriu-
re, però alhora té por de perdre’s 
una experiència vital essencial. “Hi 
ha certa tristesa en el fet de no voler 
allò que dona sentit a la vida de mol-
tes altres persones”, raona. 

La narradora es recrea en el dub-
te en primera persona: “La respos-
ta a si vull tenir fills és un secret que 
m’amago a mi mateixa, el secret 
més gran de tots”. I especula sobre 
la pressió social que empeny les do-
nes a parir: “Una dona ha de tenir 
fills perquè ha d’estar ocupada. 
Crec que tota la gent que està en 
contra de l’avortament només vol 
que es prohibeixi per un sol motiu: 
no és que vulguin que un nou ésser 
vingui al món, sinó que la dona s’en-
carregui d’educar els fills per evitar 
que pugui dedicar-se a qualsevol al-
tra activitat. Hi ha alguna cosa ame-
naçadora en una dona que no està 
enfeinada tenint cura dels nens”. 

Quan de més jove es plantejava si 
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voldria tenir fills, ella veia clar que la 
maternitat no formava part dels 
seus desitjos més íntims. Però això 
era abans de veure’s biològicament 
forçada a decidir entre l’ara o mai, 
abans de navegar en l’ambivalència, 
abans de donar forma a un llibre so-
bre els pros i contres de la procrea-
ció. “Sé que com més treballo en 
aquest llibre, menys probable és que 
tingui un fill –admet–. Potser és per 
això que l’estic escrivint: per passar 
a l’altra riba, sola i sense fills. Aquest 
llibre és un mètode anticonceptiu. 
És una frontera que basteixo entre 
mi mateixa i la realitat d’un fill”. 

La decisió d’engendrar 
criatures no és ni 
menor ni frívola 
 
Si els homes parissin, tenir o no te-
nir fills seria la pregunta en majús-
cules de la humanitat, el dilema cen-
tral de la filosofia, un tema cabdal de 
la dramatúrgia i de la literatura i, 
per descomptat, de les converses 
profundes. Però ens toca fer-ho a les 
dones i, doncs, algú pot arribar a 
pensar que dedicar un llibre sencer 
a donar-hi voltes és fins i tot exces-
siu. Celebro des d’aquí que tant Lu-
men en castellà com el segell Més 
Llibres en català (amb una traduc-
ció de Maria Bosom) s’hagin animat 
a publicar  aquesta novel·la de la ca-
nadenca Sheila Heti. Perquè no és 
veritat que la qüestió d’engendrar (o 

no) futures personetes sigui una co-
sa menor que s’hagi de resoldre en 
silenci i de portes endins. 

El discurs de la 
maternitat està 
literàriament prohibit 
 
“Una mare que escriu és una mare 
culpable”. Ho llegeixo en un altre 
llibre: La mejor madre del mundo, de 
Nuria Labari (Santander, 1979), pu-
blicat per Random House. “Hi ha al-
guna cosa perversa en el desig de te-
nir un fill”, apunta Labari. I també: 
“Una dona que escriu és una dona 
perillosa. Perillosa per a si mateixa 
i per als altres. [...] Totes sabem per 
experiència com és d’insuportable 
el discurs d’una mare. Així que es-
tà literalment i literàriament prohi-
bit. Les mares i les explicacions són 
un gènere en si mateix, però ha de 
ser domèstic i clandestí”. L’escrip-
tora i la mare s’enfronten en aques-
ta obra, força més transgressora del 
que indueix a pensar la coberta. 

Un dels articles de Milena Bus-
quets aplegats en el volum Homes 
elegants (Amsterdam/Anagrama) 
es titula justament “Les millors ma-
res del món” i conté una afirmació 
poc de moda –ara es porten les ma-
res autoflagel·ladores– que a mi em 
fa aplaudir: “Com a amiga no soc res 
de l’altre món, com a nòvia crec que 
estic força bé, però com a mare, com 
a mare soc la pera llimonera”.!
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“Si ningú m’hagués explicat res del món, jo hauria inventat els 
nòvios, el sexe, l’amistat, l’art. Però no hauria inventat tenir fills”


