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Aquest és el tema. En el cas de la 
Maggie, ella era menor. Quan és il·le-
gal, aquesta és la clau. No és il·legal 
trencar-li el cor a algú, no? Però és 
il·legal trencar el cor d’algú si és la te-
va alumna, perquè significa que has 
inculcat alguna cosa al seu cervell i li 
has fet alguna cosa física. La Maggie 
no va tenir mai relacions sexuals 
completes amb penetració amb el 
seu professor. Això per a mi era molt 
interessant, perquè pràcticament 
tot el que ell li va fer a ella era men-
tal. I realment era molt. Com a adult 
i com a professor de la Maggie, és 
responsabilitat seva no permetre 
que ella se n’enamori, però va fer el 
contrari, ho va propiciar. 

Els efectes del Me Too són molt 
presents avui dia. Què ha de passar 
perquè a les víctimes no se les 
qüestioni? 
Durant el judici pregunten a la 
Maggie com anava vestida quan 
van abusar d’ella. Per què és impor-
tant saber com anava vestida? Ella 
diu: “Per què a ningú li importa 
com anava vestit el meu profes-
sor?” En el cas de les víctimes 
d’abús sexual, hi ha preguntes que 
s’han de fer perquè necessitem sa-
ber certes coses, com per exemple 
què ha passat exactament. Encara 
ens costarà molt de temps arribar 
a un lloc on no fem preguntes a les 
dones de manera equivocada. Hem 
de preguntar per conèixer els fets, 

però hem de ser conscients que es-
tem treballant des d’aquesta ressa-
ca del patriarcat que encara hem de 
superar. 

La Joan, la protagonista d’Animal, 
diu el que pensa i fa el que vol 
d’una manera gairebé salvatge. 
Està obsessionada amb el sexe, no 
té límits i constantment expres-
sa ràbia. Per què vas construir una 
protagonista així? 
Va ser una resposta a Tres dones. 
Després de publicar-lo va haver-hi 
molta gent que tenia problemes 
amb el que es deia, que s’enfadava i 
m’atacava. Amb Animal volia tenir 
un personatge que digués tot el que 
sentia, a qui no li importés el que la 
gent pensés d’ella. Va ser una mena 
de catarsi. 

La novel·la reivindica que el dolor 
s’ha d’expressar tal com el sentim. 
¿És factible fer-ho sense que hi 
hagi conseqüències? 
La manera com les dones manifes-
tem el nostre dolor és sovint quali-
ficada de bogeria perquè a vegades 
és erràtica i no correspon a la mane-
ra normativa de mostrar-lo. Però no 
es tracta de canviar com ens sentim, 
sinó de seguir expressant el dolor. 
Hem d’apropiar-nos de les nostres 
emocions. Si tinc una sensació de 
ràbia i ho expresso no demanaré 
perdó. Així és com em sento, si no 
t’agrada te’n pots anar.! RUTH MARIGOT

Hi ha un abans i un des-
prés en la vida d’en Ja-
cob, i aquest punt d’in-
flexió és el primer dia 
d’escola, quan a l’hora 

del pati un dels companys l’agafa pel 
cap, l’immobilitza a terra i un altre diu: 
“Les nenes no es toquen, les nenes no 
es peguen, les nenes són contagioses”. 
En Jacob ha estat assenyalat com a ne-
na, i a partir d’aquest moment tot el 
que faci estarà condicionat per aques-
ta definició. “S’acaba de matar un nen 
i es crea una nena a qui no es deixarà 
jugar, socialitzar ni créixer”, recorda 
Jaume Ferrer, que debuta com a no-
vel·lista amb Unsex me! (Club Editor) 
després d’haver publicat nombroses 
traduccions de l’àrab. 

Ferrer ha batallat durant molts 
anys per donar forma a aquest llibre. 
“Hi ha gent que m’ha preguntat si és 
autoficció, i jo responc: quina ficció hi 
ha, aquí? Tot el que explico, excepte 
una escena, és veritat”, diu. L’escrip-
tor va trobar el títol, Unsex me!, llegint 
Macbeth. “Un dels molts significats 
d’unsex me que connecta amb la con-
temporaneïtat té a veure amb estere-
otipar el que és masculí i femení”. El 
Jacob de la novel·la creix a la ciutat de 
F a la dècada dels 70, i l’escola on se 
l’assenyala com a nena és religiosa. 
“Sé que això que explico li ha passat 
a molta gent, però el que és important 
és com t’ho agafes –afirma–. Pots pen-
sar que no és una cosa tan grossa... pe-
rò a en Jacob aquesta taca li marca el 
destí. Ningú volia nedar pel mateix 
carril que en Jacob, a la piscina. I en 
un curs d’educació viària ningú volia 
fer servir la mateixa bici per no tocar 
el lloc on s’havia assegut. Tot això és 
igual o pitjor que els insults”. 

Unsex me! no pren la forma de 
testimoni ni de llibre de memòries, 
sinó que arrenca de la voluntat de 

!!!! Jordi Nopca

Història del nen 
que va sobreviure al 
‘bullying’ homòfob

venjança del jo adult d’en Jacob, en 
Nemi. És ell qui torna a mirar cap 
enrere i rescata aquell Jacob que 
van maltractar els companys de 
classe. “La pulsió inicial era escriu-
re una història on hi havia molt d’odi 
cap a aquells que havien fet tant de 
mal a en Jacob –diu–. Va arribar un 
moment en què em vaig començar 
a plantejar que voldria que també hi 
hagués consol. La crueltat pot venir 
de qualsevol lloc, però la tendresa 
també”. Ferrer ha escrit una no-
vel·la dura, però que també explica 
una història d’amor: la d’arribar a 
acceptar-se a un mateix. 

Jaume Ferrer va enviar el docu-
ment a Club Editor sense signar, 
com si no l’hagués escrit ell. “Neces-
sitava que algú el llegís amb genero-
sitat i sense intenció de publicar-lo. 
Durant el procés d’anar treballant el 
text he passat per etapes en què 
l’hauria destruït –admet–. Jo l’he 
rebutjat molt de temps, aquesta no-
vel·la. Al final, però, he assumit la 
meva responsabilitat i autoria”. 
Ferrer pensa que si el jo adult d’en 
Jacob hagués ocupat el lloc del nen 
que aquell matí els companys van 
començar a torturar psicològica-
ment, l’hauria ajudat: “Si li hagues-
sin dit nena, marieta i totes les pa-
raules que van venir després, els 
hauria contestat: «Unsex me!» No 
penseu el que puc fer amb el que 
tinc entre les cames, no ho utilitza-
ré fins d’aquí molt de temps!” Per a 
l’autor, rere el llibre hi ha una vo-
luntat “de desarmar amb l’amor”. 
“És amb un crit d’amor que pots 
acabar amb tota aquesta violència i 
hipersexualització”, continua. I en-
cara llança una última pregunta: 
“¿Fins a quin punt el que va patir 
aquest nen no va ser més misogínia 
que homofòbia?”!
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Jaume Ferrer explica a ‘Unsex me!’ de quina 
manera un home supera l’assetjament psicològic
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