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Lytton Strachey
La reedició de dues obres cabdals del biògraf britànic del grup de Bloomsbury,
‘La reina Victoria’ i ‘Isabel y Essex’, recupera la seva provocadora figura

ELENA HEVIA [ehevia@elperiodico.com]
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L a subtilesa del text de Malika
Mokeddem no té gaire a veu-
re amb l’edició estrident que

fa Pagès Editors d’Els meus homes. No
es deixin enganyar per la portada
brasilera, l’autora algeriana ens en-
dinsa pàgina a pàgina en el com-
plex univers de les relacions entre el
dos sexes amb una prosa intimista i
exquisida. Ho fa a través dels homes
que han marcat la seva vida, però és
igual, podrien ser els seus o els de
qualsevol altra: Mokeddem és la do-
na a qui aconseguir la pròpia lliber-
tat i saber-la defensar li ha costat
prou car per sentir-se «l’estrangera»
a tot arreu.

És l’estrangera també davant
d’uns homes que no acaben d’en-
tendre la indomabilitat de l’autora,
una indomabilitat pròpia de les do-
nes salvatges que defineix Clarisa
Pinkola Estés. Si una cosa queda
clara al llarg d’Els meus homes és que

la tasca de preservar aquestes carac-
terístiques inherents de les dones, la
pròpia individualitat, no requereix
uns focs d’artifici momentanis, sinó
una perseverança incansable al
llarg de tota la vida. I no és que ens
parli de com en són de masclistes
els homes al poble del desert on ella
va néixer, ni els cabilencs de qui
s’enamora i no són capaços de fer
front a les tradicions i els classis-
mes, no. En el seu camí també hi ha
algun francès progre que no entén
ni l’ofici ni la necessitat creativa
d’una metgessa vinguda de molt
lluny.

Malika Mokeddem és una de les

autores més de frontera que ha co-
negut França, potser només equipa-
rable amb Assia Djebar. Amb el
temps s’ha anat endinsant en una
escriptura cada cop més autobio-
gràfica, però que esdevé, potser pre-
cisament per això, més universal
que mai. Més enllà del que pot sem-
blar una proclama feminista, Els
meus homes és més aviat un crit a
l’amor a pesar de les nombroses ci-
catrius amb què ha anat marcant
Malika, un intent d’anar més enllà
de la frontera dels sexes per fer més
suportable el desarrelament.

V
a ser fa poc més d’una setmana. Un col.lega
periodista aclaparat per la falta d’ingressos
davant la coneguda crisi em va preguntar
què em semblaria si intentava llançar-se a

l’aventura literària i donar el cop estil «Da Vinci o
Falcones» (col.lega dixit). De seguida vaig pensar
en el que fa molt li vaig sentir comentar a Antonio
Álvarez-Solís sobre el fet que Vázquez Montalbán,
cap a l’inici de la dècada dels 70, li va dir que pen-
sava escriure una sèrie policíaca per veure si acon-
seguia triomfar. Però com que el talent és privilegi
de pocs, li vaig suggerir al meu col.lega compagi-
nar els dos oficis com fan altres companys. Ell insis-
tia que la literatura demana una dedicació exclusi-
va i jo l’hi rebatia amb l’opinió de Rosa Montero,
que sol aconsellar que cap escriptor deixi la seva al-
tra professió per no caure en la temptació d’escriu-
re una llauna per les urgències monetàries. Però ell
no baixava del burro. Li vaig
comentar que podia apostar
per la traducció com a com-
plement, encara que ja se sap
que en aquest país està trac-
tada, en general, a puntades,
però ell preferia plantejar-se
la possibilitat de guanyar un
premi literari o ingressar a la
nòmina d’escollits que tran-
siten pel circuit de conferèn-
cies i taules rodones, «rotllo
Instituto Cervantes i funda-
cions diverses» (més col.lega
dixit), que segons li havien
dit, es paga bé i permet viat-
jar, però li vaig assegurar
que, donat el seu currículum, el Cervantes l’invita-
ria com a molt a assistir a una roda de premsa.

Vaig intentar convèncer-lo perquè ingressés en
alguna escola de lletres però em va contrarestar
que ja es veia preparat per llançar-se a l’arena li-
terària. Va ser just en l’últim glop del cafè quan va
voler saber què cobraven d’avançament els escrip-
tors que comencen. Li vaig dir que el barem os-
cil.lava des de l’autoedició fins a arribar als 6.000
euros, o més, si demostrava molta classe. Llavors va
fer quatre números mentals, em va mirar amb cara
de mala llet, com si fos el responsable de la fi d’una
carrera literària no iniciada, i va sortir del bar ex-
clamant que amb tants obstacles no hi ha Déu que
escrigui. Tant de bo algú posi en marxa d’una vega-
da per totes un Gran hermano televisiu amb poten-
cials escriptors. L’espectacle està garantit.

V
a ser el més extravagant entre
aquell grapat de genials esnobs que
es van agrupar al barri londinenc
de Bloomsbury –amb Virginia Woolf

com a figura capdavantera– i del qual van
agafar el seu nom. Amb la seva barba de boc
i el seu aire quixotesc i una mica ridícul, L-
ytton Strachey (Londres, 1880 - Wiltshire,
1932) semblava estar cridat en un principi a
tenir menys pes intel.lectual dins del cercle
d’amics, malgrat que havia estat des del pri-
mer moment un dels seus membres tron-
cals. Perquè més que la recerca de la noto-
rietat el que més importava als bloomsbu-
rians era el plaer de la conversa, el cultiu
d’atrevides regles de convivència i el gaudi
de la bellesa, i en això l’estrany Strachey,
llargarut i eternament fràgil de salut, s’en-
duia la palma. Per això era difícil que algú
apostés que un dia ell renovaria l’art de la
biografia, que tantes capes de pols havia
acumulat fins aleshores.

La llavor del futur cercle va ser la trobada
a Cambridge entre el futur escriptor i edi-
tor Leonard Woolf –que uns anys més tard
es casaria amb Virginia Stephens, a qui do-
naria el cognom per a la història–, Thoby
Stephens –germà de Virginia Woolf i Va-
nessa Bell– i Strachey. Els va unir la cons-
ciència de ser «especials», cosa que en el cas
d’aquest últim es concretava en una barreja
de crueltat i pedanteria. Malgrat això, Stra-
chey, desè primer fill d’un militar colonial i
una sufragista, no va aconseguir llicenciar-
se amb honors a la universitat, on s’havia
convertit en un poc notori especialista en
cultura francesa. Cambridge va ser també el
lloc on va florir la seva sexualitat –«llit i
nois»–, que mai va ser senzilla. No estava
sol. Del grup de Bloomsbury es deia que es-
tava integrat per parelles que eren triangles
i vivien en quadrilàters. L’homosexualitat
no li va impedir a Strachey demanar-li a
Virginia Stephens (després Woolf) que es
casés amb ell. I encara que l’autora va ac-
ceptar impulsivament –tenia por de que-
dar-se soltera–, aviat tots dos es van adonar
de la magnitud de la inconveniència i van
fer marxa enrere, sense perdre l’amistat.

La primera guerra mundial va
servir perquè declarés el seu pa-
cifisme actiu i per provocar
una de les escenes més hila-
rants de la seva vida,
quan, cridat per un tri-
bunal militar, va haver
de respondre a la pregun-
ta: «¿Què faria si un soldat
alemany intentés violar la seva
germana?». Després d’haver in-
flat pausadament un coixí de
goma que havia portat per
alleujar les hemorroides, va
contestar: «Em col.locaria en-
tre tots dos». La rèplica, digna
d’Oscar Wilde, el va salvar
del servei a la pàtria.

V a a c o n s e g u i r a i x í
temps per abordar la seva
obra mestra, Victorians
eminents (1918), que el
va fer famós de la nit
al dia i en què a base
de mala bava es dedi-
cava a tirar per terra
alguns dels herois sa-
crosants britànics.
Aquesta obra, prodi-
gi de brevetat i lleu-
geresa, va anar segui-
da, amb intencions
menys iconoclastes,
de La reina Victoria
(1921) i Isabel y Essex
(1928), que ara ree-
diten, respectiva-
ment, Lumen i Back-
list. Sobre aquesta úl-
tima Freud va dir que
e r a u n m o d e l d e l
mètode psicoanalític
aplicat a la història.

El gran gir en la vida
de l’autor es va produir
el 1915, quan a casa
d’uns amics va conèixer
una jove pintora d’aspec-
te androgin i inclina-

cions lesbianes, Dora Carrington,
i la part de noi que hi havia en

aquella dona el va seduir com-
pletament. Ell va intentar
besar-la amb gran indigna-

ció per part d’ella. Poc des-
prés, Carrington –a ella li agra-
dava l’ambigüitat que alesho-
res suposava que l’anomenes-

sin només pel cognom– va en-
trar al seu dormitori amb inten-
ció de tallar-li la barba per ven-

jar-se i, al veure’l, per prime-
ra vegada es va enamorar
d ’ u n h o m e . L a a t í p i c a
història d’amor va quedar
plasmada per al gran públic
a Carrington, una pel.lícula
anglesa en la qual una Em-

ma Thompson massa
carregada d’anys per al
paper va encarnar la
pintora i un magnífic
Jonathan Price, el

biògraf.
La parella va viure una

relació platònica molt espe-
cial, capaç de superar el pas

intermitent d’alguns enamo-
rats d’ella –com Gerald Brenan,

que es va negar a compartir la
seva estimada amb Strachey i va
emigrar, destrossat pel dolor, a
les Alpujarras granadines– i
fins i tot el matrimoni de Car-
rington amb Ralph Partridge,
que es va avenir a tenir rela-
cions amb tots dos.

La mort de Strachey, a cau-
sa d’un càncer d’estómac que
els metges no van saber diag-
nosticar, va marcar el principi
del final del petit món de
Bloomsbury, que era a la vega-
da lliure i classista. Dos mesos
més tard, una desesperada
Carrington va coronar amb
èxit el seu segon intent de
suïcidi.
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