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JEAN RHYS
somriu quan cal
Lumen
presenta
‘Una sonrisa,
por favor’,
les memòries
de l’autora
de la novel·la
‘L’ampla
mar dels
Sargassos’

ean Rhys no era una bona
creadora de personatges.
Gairebé només en va
crear un, de personatge,

ella mateixa, de manera que
una dona és sempre al centre de
les seves novel·les i contes. L’ar-
gument es repeteix sovint: un
personatge al marge de qualse-
vol vida estable (corista, mani-
quí, ballarina…), dona pueril i
de desànims extrems, diposita
les esperances de descansar als
braços d’un home que es com-
plau a exercir alguna mena de
poder i que en cert moment li
dirà: “Somriu, si us plau”.

L’èxit de l’obra de Jean Rhys,
autora angloantillana d’allò que
se sol anomenar de culte, nas-
cuda el 1890 i morta el 1978, va
ser força casual. Després de pu-
blicar quatre novel·les als anys
20 i 30 del segle passat, ningú es
recordava d’ella ni ella mateixa
tenia cap ganes de tornar a pu-
blicar. Però alguns coneguts
van conxorxar-se perquè aca-
bés L’ampla mar dels Sargas-
sos (escrita durant 35 anys) i
aquesta novel·la (la seva obra
més coneguda i que Edicions 62
va reeditar fa any i mig) va si-
tuar-la en primera línia.

No he llegit mai cap autor
que conciliï tan bé dos registres
similars però desiguals: l’ex-
acerbació d’una veu outsider
aliada amb el gust pel conte
fantàstic psicològic (el som-
ni, el deliri…). La combinatò-
ria d’aquests dos factors
acaba refredant, per la seva
precisió formal, la intro-
versió febril de la protago-
nista. Quan aquest dis-
tanciament formal és
massa gran, esdevé
L’ampla mar dels Sar-
gassos, novel·la que es

pot llegir en clau de realisme
màgic, com una mena de Cien
años de soledad de les Antilles.

Rhys era un escriptora a des-
grat. Li costava molt escriure,
desitjava la irrupció de qualse-
vol fet que pogués allunyar-la de
l’escriptori, sentia desafecció
pels seus manuscrits i eludia to-
ta esperança (“aquest voltor”,
diu a les seves memòries). Però
alhora no ignorava que l’escrip-
tura té alguns moments que
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són molt habitables, de manera
que no s’hi podia sostreure.

Ningú ha sabut gairebé mai
on situar aquesta autora d’obra
breu i controvertida. A les lle-
tres angleses ocupa un lloc des-
tacat però que no deixa de ser
secundari; com a autora de
frontera, el seu perfil es desdi-
buixa entre la visió acre amb
què reflecteix l’Anglaterra d’en-
treguerres i la quimera solar de
les remotes colònies angleses
del Carib; com a autora feminis-
ta, que a casa nostra és el pris-
ma sota el qual s’ha estudiat
més, ja s’ha vist que la seva obra
no encaixa ben bé. I és que, ben
mirat, cap personatge principal
té un desig d’emancipació; la se-
va estructura socioeconòmica i
una tirada a l’automarginació
de l’ànima posen de manifest

un món dividit entre dominants
i dominats. La lectura biogràfi-
ca de la seva obra irritava Rhys.
I això que admetia sense em-
buts que li costava inventar i
que ella mateixa era qui li queia
més a prop. Per això va escriure
una autobiografia que va deixar
inacabada, un llibre que fins fa
poc era difícil trobar en anglès i
que Lumen ha publicat: Una
sonrisa, por favor.

Un llarg recorregut
En aquest llibre hi trobem de
primera mà un recorregut (del
Carib a Anglaterra, de la soledat
a diversos matrimonis fracas-
sats, de l’anonimat a la mirada
pública) que serà fàcilment
identificable per aquells addic-
tes als seus llibres, però rara-
ment hi trobem la veu amarga i

alhora càndida (un to singular
de Rhys que ben bé és un estile-
ma) que travessa els seus lli-
bres. Si una biografia mira de
posar ordre en el magma del
món, aquí hi trobarem l’ordre,
però no la pulsió visceral que hi
ha la seva ficció. Rhys volia de-
fensar-se, en aquest llibre, volia
deixar constància de la seva pe-
ripècia, però des del punt de vis-
ta de qui havia dit: “L’èxit m’ha
arribat massa tard per apreciar-
lo de debò i entendre’l”.

Els diners li van anar bé, però
després de L’ampla mar dels
Sargassos ja no va escriure cap
més obra. El reconeixement que
més valora l’escriptor és el dels
seus iguals i, de fet, Rhys no en
va rebre cap. Els seus lectors ens
alegrem cada cop que es reedita
algun dels seus llibres. ❋

Una recreació pictòrica de Jean Rhys i, en petit, un retrat autografiat per la mateixa autora ARXIU


