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L’autora xinesa Wei Hui ha escrit sobre el sexe
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D
iu Milan Kundera que l’a-
mor no es manifesta en el
desig de ficar-se al llit amb
algú, sinó en el desig de
dormir plegats. La xinesa

Wei Hui, que ha llegit Kundera i no
s’està de citar-lo, ha escrit una no-
vel·la sobre una aspirant a escriptora
de 25 anys que viu atrapa-
da entre l’amor cap a un
nòvio impotent que no la
pot satisfer al llit, i l’aven-
tura sexual amb un home
casat. La novel·la, titulada
Shanghai Baby i publicada
en castellà per Planeta, va
vendre 80.000 exemplars a
la Xina abans que la pro-
hibissin per “decadent, vi-
ciosa i esclava de la cultura
estrangera”, i en fessin una
crema pública de 40.000
exemplars. Convertida en
producte de culte per ra-
ons extraliteràries, l’obra
continua a la venda al
mercat negre del seu país:
es calcula que en circulen
més de dos milions i mig
de còpies pirates. A la ve-
gada, i gràcies en part a
l’escàndol que l’ha envol-
tada, ja s’ha traduït a
vint-i-dos idiomes i se
n’han venut els drets per
fer-ne la pel·lícula.

“Les dones d’avui tenen
més llibertat que les de fa
cinquanta anys, són més
belles que les de fa trenta
anys i experimenten més
varietat d’orgasmes que les
dones de fa deu anys”, fa
dir Wei Hui a la protagonista de la
seva primera novel·la, que s’assembla
bastant (per no dir molt) a ella ma-
teixa. Hui admet a l’epíleg que ha
escrit una història “semiautobiogrà-
fica”, fruit de l’instint de rebel·lió que
va experimentar després d’haver re-
but una educació molt estricta: el seu
pare és un oficial de l’exèrcit, i de
petita va estar reclosa en un temple
monàstic durant tres anys.

Wei Hui, que ara té 29 anys i viu

amb la seva mare a Xangai, diu que
amb aquest llibre ha pretès crear “una
nova definició del que significa ser
una dona xinesa al segle XXI”. Segons
ella, els que van prohibir la novel·la
són “homes vells que no poden su-
portar que una dona jove i guapa es-
crigui tranquil·lament sobre sexe”.

Per acabar de tocar la moral dels
immobilistes xinesos, la protagonista
es diu Nike però es fa dir Cocó, com
Cocó Chanel. I s’atreveix a afirmar
que el seu ídol número u és Henry
Miller. Wei Hui està impregnada de
cultura occidental, com ho demostra
quan cita William S. Burroughs,
Allen Ginsberg, Erica Jong, Sylvia
Plath, Sigmund Freud, Dylan Tho-
mas, Liz Taylor, Madonna, Margueri-
te Duras i Salvador Dalí.

Cocó intenta escriure una novel·la,
però li fa por que es confongui massa
amb la seva vida: “No sabia com
amagar-me als ulls del lector; en altres
paraules, no volia barrejar la meva
vida personal amb la novel·la. Però el
que en realitat m’amoïnava encara
més era la possible influència estra-

nya de l’argument de la
novel·la sobre la meva vida
futura”. També Wei Hui es-
tava preocupada per la ine-
vitable dosi d’autobiografia
que té tota novel·la: “Men-
tre les paraules fluïen volia
amagar-me, pintar-me mi-
llor del que sóc, però em
vaig adonar que era molt
difícil”, diu l’autora.

Un altre escriptor orien-
tal amb presència a les
taules de novetats de les
llibreries (que aquests dies
previs a Sant Jordi no do-
nen l’abast) és el japonès
Junichiro Tanizaki
(1886-1965), en les obres del
qual també es difumina la
distància entre autor i nar-
rador. La novetat en qüestió
es va publicar originalment
al Japó el 1956 i es titula La
clau (Edicions 62 en català i
Muchnik en castellà). Curi-
osament, el Grup 62 va ad-
quirir els drets d’aquesta
novel·la de corrupció eròti-
ca després de rellegir un
informe de lectura positiu
que n’havia fet Gabriel Fer-
rater i que es va publicar
l’any 2000 dins del llibre
Noticias de libros (Península).

A La clau, un professor i la seva do-
na, nou anys més jove que ell, escri-
uen en un diari íntim els respectius
desitjos sexuals. La lectura dels dos
quaderns revela els secrets d’un ma-
trimoni que navega en els límits de
l’amor, la passió i la perversió. En
aquest llibre, la veu del professor es
confon amb la de l’autor, de la ma-
teixa manera que sovint es confon el
desig de ficar-se al llit amb algú amb
el desig de dormir al seu costat.
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F
a cent anys, la colla Ápats y Lletras
va idear, escriure i editar el primer
número de La Bugadera, una revista
satírica (o “periòdich escandalós”)
amb un fet diferencial prou im-

portant: la secularitat. És a dir, de La Buga-
dera, només hi pot haver un número cada
cent anys.

Xavier Sust, autor de Guia inútil de Barcelo-
na (La Magrana), ha estat la persona triada
per l’atzar dels calendaris (potser per això
els dedica un article) per prendre el relleu
generacional i tirar endavant el segon nú-
mero de la revista. El que havia de ser una
mena de broma elaborada ha acabat con-
vertint-se en un projecte prou atractiu i vo-
luminós per ser publicat en format de llibre
per La Magrana. Em fa l’efecte que Sust n’ha
quedat prou tip per negar-se, per molt que
li ho demanin, ha coordinar el tercer nú-
mero de La Bugadera, previst per al 2102.

Quins són els continguts de la revista?
Doncs una mena de calaix de sastre eclèctic,
amb predomini de l’humor. Per exemple,
Màrius Serra ha fet l’encreuat, la solució del
qual serà custodiada en el Museu del Joguet
de Figueres fins d’aquí a 100 anys; Tomàs
Molina fa una previsió del temps del segle i
Joaquim Teixidor de l’horòscop; Ada Castells
ens ofereix una nova entrega d’En el safareig,
sèrie iniciada en el primer número; Jordi
Puntí aporta un fantàstic sonet format pels
noms de gossos famosos i Carles Capdevila
versiona frases fetes i refranys; Josep Maria
Espinàs ens dóna la benvinguda; podem
veure la faceta gràfica de Quim Monzó, Jesús
Moncada, Tísner, Narcís Comadira i Kap;
consells culinaris de Ferran Adrià, Carme
Ruscalleda i Santi Santamaria; el sumari del
número 3, segons Ramon Solsona; les bús-
ties d’Empar Moliner i el consultori d’Anna
Grau; tastos poètics d’Enric Casasses, David
Castillo, Ester Xargay i Carles Hac Mor; les
frases que cacen al vol el col·lectiu Al Carrer;
i moltes més aportacions en forma d’arti-
cles, contes, estadístiques, conyes, pamflets,
etc., d’uns 50 col·laboradors, entre els quals,
a més dels ja citats i tot i que me’n deixi
molts: Maria-Antònia Oliver, Pasqual Come-
lade, Xavier Moret, Oriol Bohigas, Pau Vidal,
Jaume Lorés, Antoni Deig, Dolors Alibés, Vi-
dal Vidal, Francesc Orteu... A més, per als
que no es creguin l’origen de tot plegat (i
perquè hi fa maco, què carai!), a les últimes
pàgines d’aquest número està reproduït ín-
tegrament el primer.

Aprofiteu l’ocasió perquè, ja ho sabeu,
d’aquí a cent anys, tots iguals... ben calbs.
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