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udrey Niffenegger (South Haven,
Michigan, 1963) sembla un pseu-
dònim, un nom dolç amb un co-

gnom aspre, com una Marilyn Manson de
la literatura o un Black Francis de la músi-
ca, que ara xiuxiueja i ara esclata en crits.
Aquesta professora de literatura a Chica-
go també és artista plàstica, amb retrats
estranys i d’animals que semblen morts
els uns i directament dissecats els altres
(la taxidèrmia, aquell ofici tan macabre
com artístic, és també una de les seves
aficions). Niffenegger, d’entrada, recorda
l’Amélie Nothomb, precisament, per
aquesta dualitat, pel seu delit per escriure
enfrontant vides, la vida i la mort, la boge-
ria i la serenor. Com en Nothomb, els ce-
mentiris són gairebé un jardí, un punt de
trobada. I com en Nothomb, un cert punt
d’excentricitat la fa encisadora per al lec-
tor. Això sí, mentre la belga ens ha fascinat
amb una vintena de novel·les, la nostra
professora de cognom cacofònic tot just
ofereix el seu segon treball.

Una simetria inquietant es presenta
com una història de mort i de fantasmes,
però que ens acaba enfrontant amb les
pors més quotidianes, amb el desig, amb
la vida. La Valentina i la Julia són germa-
nes, pàl·lides, joves (20 anys) i amb una
primesa d’aquella que envegen les altres
noies i amoïna les mares. I són bessones
especulars, és a dir, que una té els òrgans
al cantó contrari que l’altra, i amb un vin-
cle d’aquells tant de conte de terror com
d’un de fades. Sí, de nou les dues cares.
Viuen amb els seus pares als Estats Units i
reben una estranya herència d’una tia,
l’Elspeth, que mai han conegut, germana
bessona de la seva mare. El testament és
taxatiu: totes dues heretaran la fortuna i el
pis de la tia, en un edifici victorià al costat
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d’un cementiri londinenc, només si hi van
a viure un any sencer i la seva mare no hi
fica mai els peus. A Londres les espera, li-
teralment, el fantasma de l’Elspeth, un es-
pectre maldestre, aprenent de l’ofici, així
com els altres veïns de l’edifici: el Robert,
parella de l’Elspeth, i el Martin, un perso-
natge clau en la història, amb un trastorn
obsessiu compulsiu que el reclou a casa
–envoltat de tics, manies, productes de
neteja corrosius i papers de diari perquè la
llum del sol no s’escoli per les finestres–, i
més després de la marxa de la seva dona,
la Marijke, que, farta, se’n va a Amster-
dam. La vida de les dues noies entra en un
món de dualitats, de nou de vida i mort,
d’esperits i corporeïtat, de realitats cre-

uades, de cossos massa semblants amb
unes ànimes que res tenen a veure, de de-
sitjos, de temors, de llibres antics i valuo-
sos –l’Elspeth era tota una bibliòfila, àlter
ego potser de la mateixa autora– al costat
de revistes que parlen de xafarderies so-
bre en Morrisey i un vell televisor que fan
servir per seguir sèries frikis com Doctor
Who.

Hi ha qui qualifica la història de novel·la
romàntica –que ningú s’espanti: en algun
moment s’hi apropa, però reacciona a
temps– o gòtica del segle XXI, amb un pro-
tagonista afegit com és el cementiri de
Highgate i del qual en Robert n’escriu una
tesi centrada en l’època victoriana i en els
seus excessos sobre l’estatus, sobre la hi-

giene i sobre temors (infundats?) de tornar
a la vida un cop morts (molts deixaven es-
crit que els tallessin el cap, per evitar resur-
reccions inesperades).

Un conte de fantasmes i secrets fami-
liars, doncs, que arrenca amb un capítol de-
liciós narrant la mort de l’Elspeth –diuen
que una mort massa sobreactuada en cine-
ma pot espatllar una pel·lícula; doncs el ma-
teix en literatura– i que ens endinsa en vides
plenes de rituals, de picades d’ullet a
Dickens i Henry James però també a Le Fa-
nu, de vincles inseparables, d’intents de
desvincular la mort dels records i de troba-
des amb éssers que han de saber-se moure
amb desimboltura en una condició que l’au-
tora vol que no oblidem: la de l’ànima. ❋
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a literatura eròtica no necessi-
ta cap mena de gènere literari
per encotillar-la ni premis per

difondre-la, perquè ha arribat a la
maduresa. Totes les narracions de
grans i petits escriptors estan im-
pregnades generosament de tota
mena de descripcions de pensa-
ment, paraula i obra de les relacions
sexuals que es donen en la rica vida
sentimental dels humans. Ha passat
una mica com amb la novel·la negra,
encara molt reconeguda, però que
perd sentit a mesura que qualsevol
història de ficció necessita dels seus
morts intrigants i les recerques sor-
prenents per descobrir els autors del
crim. D’alguna manera, es pot dir
que tornem als orígens de l’escriptu-
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ra: totes les grans obres clàssiques,
de la Bíblia a les tragèdies gregues i
llatines, estan plenes de sexe i sang,
com ho ha estat sempre la vida de
totes les societats.

El sexe i els seus jocs i passions
aferrissades han deixat de ser tabú
als nostres verals i es difonen amb
generositat en tots els aspectes de
la vida. Les col·leccions de literatura
eròtica, però, nascudes encara en
ple puritanisme, estan desaparei-
xent perquè no tenen sentit com a
gènere literari. La sexualitat mou el
món i la literatura la reflecteix amb
sobredosi. Queden engrunes per
mostrar, creuen els seus protectors,
i de vegades apareixen obres que
poden omplir alguna escletxa.

Així ho mostra el polifacètic Llo-
renç Puig, químic i educador, en el
seu aplec de narracions Jocs de llit,
uns contes prou transcendents per-
què són molt d’estar per casa. Re-
flecteixen els aspectes més comuns
de les relacions sexuals, com poden
ser l’anhel d’estimar i ser estimat,
l’egoisme amorós, la infidelitat, la
passió sexual, el desig de plaer i el
joc de sempre d’anar més lluny i ex-
perimentar camins desconeguts.

Especialment, tracta els aspectes
lúdics i festius de les relacions se-
xuals, sense descàrregues agressi-
ves ni traïcions sentimentals profun-
des, partint del convenciment que
l’amor i el sexe poden anar per ca-
mins diferents.

Narracions tendres, amb un hu-
mor d’ironia fina barrejat amb un pic
de sarcasme, acompanyades d’un
llenguatge planer, prou adient amb
les històries que relata. La llengua de
poble que han utilitzat sempre els
adults quan no hi ha roba estesa per
explicar les seves conquestes i hero-
ïcitats sexuals als amics de taverna o
al safareig públic, amb cent sinò-
nims diferents per a cada part íntima
del cos i cent construccions diverses
engrescadores per bastir les accions
més agosarades, que no deixen de
ser bastant normals i rutinàries per a
la majoria dels mortals. Històries de
sempre que deixen un somriure als
llavis, bastides amb la paraula esca-
ient, tendra i entenedora. ❋
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