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Calvinisme

Una jove que afirma ser mei-
tat dona meitat home, Ma-
rieke Lucas Rijneveld, ha 

obtingut fa poc el premi Man Boo-
ker International per una novel·la 
en què narra, amplificadament i 
metafòrica, el dol per la mort d’un 
germà seu quan ella tenia tres 
anys i el germà dotze. La novel·la 
ha estat traduïda, de moment, al 
castellà amb el nom La inquietud 
de la noche a l’editorial Temas de 
Hoy. 

En una conversació telefònica 
amb un periodista de per aquí, Ma-
rieke Lucas –la noia insisteix en 
aquesta marca de doble gènere en 
els seus noms de fonts– diu haver 
superat totes les discussions a 
l’entorn de la identitat sexual que 
omplen avui tants debats i tantes 
fantasies. És mig home i mig dona, 
com ja hem dit, i n’està la mar de 
satisfet/a. Sembla una bona solu-
ció als problemes de la definició de 
gènere, bona part dels quals estan 
més basats en la ideologia que en la 
psicologia. 

Però hi ha un altre element que 
permet assegurar que farem una 
lectura profitosa d’aquest llibre: 
Marieke Lucas diu haver estat 
molt influïda per la lectura de la 
Bíblia –suposem que es refereix 
també al Nou Testament, perquè 
el nom masculí, Lucas, l’ha tret 
d’aquí, no de la Bíblia hebrea–, a 
més de la lectura de Harry Potter 
i la pedra filosofal, llibre, com to-
ta la sèrie, que demostra a les cri-
atures que la imaginació dels ho-
mes no té límits. La de les dones 
encara menys. 

És força natural que aquest au-
tor reconegui el pes dels llibres sa-
grats de les tres grans religions 
monoteistes –amb les variacions 
que són del cas entre jueus, cris-
tians i musulmans–, atès que és fill 
dels Països Baixos, un dels llocs 
del continent en què va arrelar de 
manera més sòlida la doctrina 
protestant del calvinisme. Hi ha 
moltes tradicions, als nostres dies, 
que poden influir en un escriptor 
novell; però la Bíblia no sol formar 
part d’aquest solatge a gairebé cap 
país, ni tan sols a Israel. 

Això sí: hi ha molt poca literatu-
ra de qualsevol segle posterior a 
Sant Jeroni, fins ben entrat el se-
gle XX, que no s’hagi fet amb una 
orella parada als esdeveniments 
del món, o del saeculum, i l’altra 
orella parada a les ensenyances 
dels Llibres (bíblia és el plural de 
llibre, en grec), que remeten a un 
temps vastíssim: saecula saeculo-
rum. Només recordaré tres fites 
d’aquesta influència: la poesia de 
sant Joan de la Creu; Moby Dick, 
de Melville, i bona part de l’obra 
del nostre Salvador Espriu. A 
aquesta llarga nòmina d’escrip-
tors influïts per la Bíblia s’afegeix, 
avui, el nom de l’escriptor i escrip-
tora Marieke Lucas Rijneveld. 
Doncs l’enhorabona.!

El col·leccionista de 
culs frescos

El llibre de memòries que 
ha sacsejat la societat 
francesa 
 
“Hi ha nens que es passen el dia enfilats 
als arbres. Jo em passo el dia en els lli-
bres. Així ofego la pena inconsolable que 
sento perquè el pare m’ha abandonat. 
La passió m’omple la imaginació. Lle-
geixo massa d’hora novel·les que no aca-
bo d’entendre, només veig que l’amor fa 
mal. Per què desitgem tan precoçment 
que ens devorin?” 

Ho escriu l’editora francesa Vanes-
sa Springora en el llibre El consentiment 
(Empúries), unes memòries traduïdes 
al català per Marta Marfany en què l’au-
tora relata com es va deixar seduir per 
un escriptor de cinquanta anys quan 
ella tot just n’acabava de fer catorze. 

La biografia de Vanessa Springora 
(París, 1972) complia totes les condici-
ons perquè aquella adolescent que lle-
gia massa d’hora novel·les que no ente-
nia del tot acabés sent víctima del po-
cavergonya de qui es va enamorar: “Un 
pare absent que ha deixat en la meva 
existència un buit insondable. Un gust 
pronunciat per la lectura. Una certa pre-
cocitat sexual. I, sobretot, una necessi-
tat immensa que em mirin”. 

L’escriptor que durant dos anys va 
abusar de la jove Vanessa –un pedòfil 
que havia fet el mateix abans i després 
i mentrestant amb altres menors 
d’edat– és Gabriel Matzneff. Ara té 84 
anys. El 1977 una colla d’intel·lectuals 
francesos van demanar públicament, en 
una carta oberta a Le Monde, que allibe-
ressin tres adults acusats de pedofília 
per haver mantingut relacions sexuals 
amb nens de tretze i catorze anys. Entre 

els signants hi havia Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, Roland Barthes, 
André Glucksmann, Gilles Deleuze, 
Louis Aragon, etcètera. Argumentaven 
que s’estava jutjant aquells homes des 
d’una moral judeocristiana i, doncs, 
equivocada. La carta en qüestió l’havia 
redactada precisament Gabriel Matz-
neff, un autor que no s’estava d’exhibir 
per escrit els seus dots de seducció de 
menors –bona part de la seva producció 
literària consisteix en diaris íntims–, un 
autor que presumia a les entrevistes de 
les seves conquestes adolescents i tot-
hom li reia les gràcies. Un autor que nar-
rava sense manies els seus viatges a Ma-
nila a la recerca de “culs frescos”.  

Tres dècades llargues després, el lli-
bre de Vanessa Springora ha sacsejat la 
intel·lectualitat francesa: ha aconseguit 
despertar certa culpa col·lectiva per ha-
ver-se mirat la pedofília amb complici-

tat i complaença. L’editorial Gallimard 
ha retirat de la circulació els dietaris de 
Matzneff. Tot i que els fets han prescrit, 
l’endemà que sortís a la venda El consen-
timent la fiscalia de París va obrir una in-
vestigació contra ell per presumpta vio-
lació. Els temps han canviat. 

El patró de l’home madur 
que sedueix noies 
adolescents  
 
Mentre llegeixo El consentiment no puc 
evitar pensar en les memòries de la pe-
riodista britànica Lynn Barber, en con-
cret en el text que va inspirar la pel·lícu-
la del mateix nom: An Education. La 
Lynn adolescent també es va deixar en-
ganyar per un home madur i sense es-
crúpols. La cosa, explicada per ella ma-
teixa, va anar així: “Als setze anys vaig 
conèixer un home molt més gran que jo 
que conduïa un esportiu vermell i que 
esdevindria el meu nòvio durant els 
pròxims dos anys. Com que amb ell in-
tentava desesperadament semblar més 
sofisticada del que era, vaig renunciar 
a desplegar la meva tafaneria habitual. 
O sigui que no li vaig preguntar mai 
quants anys tenia, ni on vivia, ni com fe-
ia els diners (negociant amb talons sen-
se fons era la resposta: motiu pel qual 
més endavant el van empresonar). I so-
bretot no li vaig preguntar, perquè no 
em va passar mai pel cap, si estava casat. 
Mentrestant ell provava de persuadir 
els meus pares perquè deixessin que 
m’hi casés en lloc d’anar-me’n a estudi-
ar a Oxford. Els va convèncer, però per 
sort vaig descobrir a temps que tenia es-
posa i fills, i me’n vaig anar a Oxford 
mentre ell anava a la presó”.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

“Com pots admetre que han abusat de tu si 
no pots negar haver-hi consentit? Si has 
sentit desig per aquest adult?”

Tot això, per això

Ha començat a París el judici pels 
atemptats, l’any 2015, de Charlie 
Hebdo, Montrouge i l’Hyper Ca-

cher, i la revista satírica on van ser assas-
sinades dotze persones pel terrorisme 
fonamentalista ha reproduït altre cop les 
caricatures de Mahoma amb les quals va 
començar tot. Així fa la coberta de Char-
lie Hebdo del 2 de setembre (el mateix 
dia que s’iniciava el procés): “Tout ça, 
pour ça” [Tot això, per això]. Tot això 
passa en un espectacular gratacel de 
cristall, el Palau de Justícia. Tot això és 
un procés, que s’estendrà al llarg de 49 
jornades, en què els tres assassins que 
van causar la mort de 17 persones (dibui-
xants, policies, gent que feia la compra...) 
van caure abatuts aquells dies i en què 
ara es jutja 14 sospitosos de col·laboració 
en diferent grau. Només un està acusat 

de complicitat, i falten a la sala tres 
d’aquests acusats, dos dels quals es cre-
uen morts a Síria, i una, la dona de l’as-
sassí de la policia municipal de Mon-
trouge i de quatre persones més a 
l’Hyper Cacher, no se sap on és, ni tan 
sols si encara viu. Tot això serà en-
registrat, però aquest enregis-
trament no estarà a disposició 
del públic fins d’aquí 50 anys. 
Tot això són els 197 afectats 
que es constitueixen en part 
civil, i un total de 90 advocats, 
comptant els de la defensa. Tot 
això és el rector de la gran mesqui-
ta de París declarant l’altre dia a Le Figa-
ro el desig “que Charlie Hebdo continuï 
escrivint, dibuixant, fent servir el seu art 
i per damunt de tot vivint”, i el president 
Macron fent una defensa oberta de “la 

llibertat de blasfemar” dels francesos. 
Tot això està passant per això: uns dibui-
xos. En aquest mateix número de Char-
lie Hebdo hi surt una enquesta de l’Insti-
tut Francès d’Opinió Pública on es diu 
que, l’any 2020, la llibertat d’expressió 

no constitueix una prioritat per als 
joves d’entre 15 i 24 anys, entre 

els quals hi ha inclosos els estu-
diants de batxillerat i els uni-
versitaris. Abans de l’atemptat 
referir-se a Cabu, Wolinski, 

Charb, Honoré i Tignous (els 
dibuixants assassinats) era invo-

car una manera de riure, una tradi-
ció periodística i una civilització susten-
tada en la llibertat d’expressió. Esmen-
tar-los avui, que tots anem pel carrer 
amb la boca tapada, és defensar tot això 
que signifiquen, per tot això que som. !
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