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Si el Humbert Humbert de Nabokov contemplés el suïcidi de Lolita —una

Lolita dolça i discriminada per motius d’identitat sexual— i escrivís un llibre

des de la ràbia, potser prendria la veu d’un personatge shakespearià. S’ompliria

de condicionals que ofegarien la veritat del cos de Lolita en el desig de

Humbert Humbert de tenir-la allà, en la ràbia i la voluntat venjativa i, en

última instància, en el seu propi desig d’escriptura. O no; «no ho sé, per què ho

he dit» (p. 32). He fet una abstracció i, com s’ha dit sovint, una de les capacitats

de la literatura és la de particularitzar els casos. Un determinat ús del

condicional davant la vida és el tret particular d’Unsex Me! (Club Editor,

2022), de Jaume Ferrer, en què em fixo per proposar-ne una lectura.

El títol del llibre surt del crit de Lady Macbeth, cap al final del primer acte, en

què demana renunciar a la feminitat —als atributs que s’hi associen— per tal

de poder matar.

Come, you spirits

That tend on mortal thoughts, unsex me here,

And fill me from the crown to the toe top-full

Of direst cruelty. Make thick my blood.

Stop up the access and passage to remorse,

That no compunctious visitings of nature

Shake my fell purpose, nor keep peace between

The effect and it! Come to my woman’s breasts,

And take my milk for gall, you murd’ring ministers,

Wherever in your sightless substances

You wait on nature’s mischief. Come, thick night,

And pall thee in the dunnest smoke of hell,

That my keen knife see not the wound it makes,

Nor heaven peep through the blanket of the dark

To cry “Hold, hold! 

Lady Macbeth parla des d’una frustració impotent, que la duu a la ràbia.
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També és des d’aquí que la recupera Nemi, el narrador del llibre. Nemi ve de

Nemesio, Nèmesi, la deessa antiga de la venjança. Enamorat de Jacob, el

protagonista absent —i la seva Lolita—, Nemi encarna en la parla, en

l’escriptura, en el llibre, la seva venjança cap als paradigmes discriminadors de

què Jacob ha estat víctima.

L’interlocutor del llibre, a qui es dirigeix la ràbia, és la segona persona del

plural dels assetjadors que atribueixen identitats sexuals associades a un rol,

siguin els companys d’escola que decideixen que un nen és una nena o uns

mecanismes religiosos d’educació introductors de violents clixés simbòlics en el

procés de creació dels subjectes.

La ira de Nemi remet a una renovada actitud actual de les reivindicacions

LGTBIQ+ cap a la ràbia —«ni oblit ni perdó». Aquesta ràbia, que Susan

Faludi  atribueix a la reacció contra un discurs desvictimitzador antifeminista

de finals del segle xx, recupera amb noves demandes una actitud de forta

militància feminista dels anys setanta, que semblava haver-se atenuat a finals de

segle davant la institucionalització i academització dels seus discursos i el

pretès assoliment de diversos drets reivindicats. Pretès; Jaume Ferrer, en una

presentació, distingia entre l’acceptació de la diferència i la seva normalització.

Precisament, l’actitud de ràbia es va mantenir, als anys vuitanta i noranta, en la

reivindicació gai contra la sida de l’ACT UP. L’actitud i la reflexió de tots dos

moviments convergeixen a Unsex me!.

La frase de Lady Macbeth conté un dels leitmotivs del llibre. En el sexe

esdevingut verb i precedit pel prefix de negació, «dessexualitza’m!», la novel·la

hi conjuga l’esperit de lluita amb les idees del feminisme teòric dels anys

vuitanta i noranta. Autores com Judith Butler i Teresa De Lauretis  proposen

una pràctica en què el subjecte no tingui la necessitat de definir-se en un

gènere fix, en cap rol ni binarisme, i veuen com la presa d’identitat ja comporta
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una sèrie de coaccions.

el gènere és l’estilització repetida del cos, un conjunt d’actes repetits dins d’un marc

regulador molt rígid que es congelen amb el pas del temps per produir l’aparença de

substància, d’una mena d’ésser natural

Unsex Me! parla d’un nen a qui diuen que és una nena. Ell, probablement, no

és ni una cosa ni l’altra (si és que algú ho és).

És el moment de néixer i, acabats de parir, es pronuncien aquestes primeres abominables

paraules, nen, nena, que ens han de perseguir tota la vida (…) Tant de bo, generacions a

venir, adquiríssim l’instint de respondre-hi alçant el dit del mig davant la cara de qui tan

alegrement es dedica al sexatge. (p. 42)

Així, «els instigadors vau sentenciar tres coses: que era nena intocable, que era

marieta i que això el convertia en un monstre» (p. 59). Allò inidentificable,

l’alteritat radical, pren la forma d’un monstre per qui pensa des del paradigma

ideològic imperant. És per això que Jacob esdevé una «nena monstruosa».

Jacob és una taca. No és les paraules (és Nemi qui li dona paraules) sinó els

dibuixos, les il·lustracions d’un àlbum il·lustrat que troba Nemi. «¿Només hi

veus taques? (…) ¿Vols que facin sentit?» (p. 119). Nemi, el parlador, voldria que

fessin sentit. Jacob, al contrari: «No ho va poder suportar, que les taques

haguessin de tenir sempre un sentit» (p. 132).

El llibre, narrat des de la perspectiva de la dissidència, es pot inscriure en el

tòpic militant, molt explotat actualment, de «donar veu als que no la tenen». La

«presa de paraula» és un dels motius que estructuren el llibre. Jacob no té veu,

és Nemi qui la pren. No ho fa en nom de Jacob sinó en el propi, marcant

sempre la diferència entre la seva ràbia, la voluntat de lògica, i el silenci

indiferent de Jacob.

Gayatri Spivak , en preguntar-se si el «subaltern» pot parlar, explica l’anècdota

del suïcidi d’una tia seva. El cos de la morta, silenciós, es presentava com un
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enigma per tots aquells que intentaven llegir-lo. Era un cos sense veu, una

alteritat radical, a la qual només es podia intentar comprendre amb un acte de

ventrilòquia. L’intent, tanmateix, era necessari perquè cridava l’atenció sobre

el silenci central de la víctima.

De manera semblant, Nemi intenta donar veu a Jacob malgrat saber que mai no

podrà aconseguir-ho: «Un cop comences a fer servir paraules és impossible no

dir res. Això és el que em passa. I en Jacob voldria que no digués res» (p. 35).

Sempre hi ha la distància, i la temptació d’omplir el buit; Nemi admet que

Jacob no sentia ràbia, és ell qui la sent i qui vol la venjança. En última

instància, Nemi crea un Jacob, l’identifica, potser fins i tot el sexualitza només

pel fet d’anomenar-lo Jacob. Jacob-cos, Jacob-víctima, Jacob-estimat…

Mentrestant, el Jacob «real» calla, i nosaltres veiem només la imatge que Nemi

projecta.

El Jacob bíblic és germà d’Esaú, a qui pren la identitat davant del pare . El

nom, des de la referència bíblica, remet al desdoblament del personatge i al joc

d’identitats; algú amb la identitat apropiada, algú que en donar veu a un altre

es perd a si mateix —el propi nom, la identitat, no és ni l’un ni l’altre.

Hi ha diversos motius bíblics que travessen el llibre més enllà de l’element

religiós o de la tria de noms. Jacob ens recorda sovint, en la descripció del

company, la figura d’un Jesucrist. Fa entrar en joc els motius de la culpa i el

perdó; Jacob, com Jesucrist, sempre perdona. És curiosa la recurrència de

moments en què surt agenollat, el més rellevant dels quals és aquell en què

Nemi en té pietat, una pietat que el redimirà de ser un assetjador més i el

tornarà el venjador de Jacob, el distribuïdor de culpes, aquell que es queda a la

terra a fer justícia. Nemi és humà; Jacob, el «cos intocable». És l’ésser

bondadós, el cos sacrificat, l’il·luminat.

Hi ha, en el text, un ampli camp semàntic d’imatges associades a la llum i a la
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foscor: la nit, el dia, les il·luminacions, les cambres, les finestres, les taques. En

última instància, la paraula pren la forma de la llum; visibilitza els fets de què

«cal parlar», i alhora defineix els contorns d’allò que s’esforçava per ser una

taca, per mantenir-se en la indefinició —«ni cigala ni figa» (p. 161)—. La

paraula, com en la Bíblia, és creadora i afecta el cos, atorga la identitat. És

significatiu que Jacob, l’expert en taques, la taca, llegís una Bíblia il·lustrada,

que va apareixent al llarg de la novel·la.

Si bé podem llegir Nemi des de la necessitat de cridar l’atenció sobre un cos

que no té veu, precisament per mostrar-ne la inaccessibilitat, dubto que Nemi

pensi tan enllà. Nemi es mou per amor a aquell cos que li fou arravatat. No

encarna la reflexivitat cruel que se sol atribuir a Lady Macbeth, sinó el

desbordament d’un Humbert Humbert, un Othello arrossegat per la passió, un

Romeu que sent la reflexió sobre el nom de la rosa i potser no acaba

d’entendre-la.

En el llibre es condensen les pulsions psicoanalítiques de l’amor i la mort, «els

pols en què penso són els de sempre, el sexe i la mort, i tu eres diferent en això»

(p. 117). Però «posar de costat venjança i amor és impossible» (p. 125), i en

resulta un subjecte parlant que difícilment pot fer sentit, que és excedit per la

seva pròpia parla: «Pararia boig! Em mataria de tristesa. Però, ¿què he dit?» (p.

118).

Es pot analitzar el discurs de Nemi, des del pensament psicoanalític, com la

manifestació d’un inconscient que tendeix a la irracionalitat i, fins i tot, a un

possible desdoblament de la personalitat. Unsex me! és ple de pauses, silencis,

repeticions, elisions… Presenta un estil fragmentat, reiteratiu, carregat

d’obvietats i contradiccions, amb frases curtes i un ritme constant que arriba a

irritar el lector. Hi abunden els condicionals —«Si fossis viu i t’estigués

escrivint amb puntets, tindria la teva pell i tindria la pàgina per comparar-les»



(p. 103)— que es fan simptomàtics de la follia de Nemi quan se’n desdibuixen

les fronteres i entrem en el terreny de les al·lucinacions: «he començat a patir

al·lucinacions» (p. 72); «Voldria dibuixar-lo, en comptes de dir-lo, el seu cos

estripat. En un llibre que parla d’al·lucinacions» (p. 123).

Sovint trobem en el narrador un afany ingenu de trobar la «veritat», una mena

de veritat última que desvelaria els secrets del «cos intocable» que fou Jacob.

«No sé si dic veritat» (p. 38), fa: «Ara no sé si, en fer-se presents, les paraules

m’enganyen i em fan creure el que no pot ser. No, no enganyen fins aquest

punt, les paraules. Som nosaltres que ens enganyem» (p. 35). Resol, doncs: «No

ho aconseguiré amb paraules. Em temo que no hi ha pitjor amagatall en aquest

món que les paraules que volent fer sentit se’n buiden i volent amagar delaten»

(p. 13).

Diversos elements del llibre remeten a un imaginari tradicional de la literatura

amorosa connectada amb la pèrdua; hi ha motius d’irrecuperabilitat,

d’inefabilitat, de sacralització de la persona estimada… Els veiem, per exemple,

en alguns dels autors àrabs que Jaume Ferrer ha traduït, com seria el cas d’Elias

Khoury: «¿Com parlar del que no es pot expressar? ¿Com dir que d’aquell dia

no en recorda més que l’olor de les paraules que l’home li escampava pel cos?

¿Com dir que les mans que la despullaven la feien sorgir de la foscor i que ella

se sentia ascendir igual que la llum d’un sol reclòs en les tenebres dels vestits

que li eren mortalla?».

A Unsex me!, Nemi es fa preguntes semblants: «Ho escric i tremolo com

tremolaria si fos veritat» (p. 126). L’escriptura, relacionada amb la veritat i amb

la possibilitat de justícia, és un motiu central en el llibre, que Nemi fossilitza

en pauses, silencis, i en l’explicitació d’una preferència —que no realitza

mai— per fumar en comptes d’escriure: «Fumaria i fumaria per no haver

d’escriure més» (p. 38). Al final, el problema és el sentit, la necessitat, de
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l’escriptura: «No ho sé, si cal repensar i redir i reescriure les coses mil cops» (p.

52).

La imaginació, potser la bogeria, són l’únic espai esperançador del llibre, més

enllà de les portes laberíntiques, la platja amenaçadora, el pati i l’escola

claustrofòbics o els llençols engavanyadors: «Si pogués ser tot fruit de la

imaginació. I el cos, una fabulació. Però que digués la veritat, que fos com un

llibre d’aquells que en Jacob creia reals» (p. 124).

La imatge del mar, o la mar, s’associa amb la imaginació com una altra

possibilitat d’ambigüitat i llibertat. El mar, que tant atrau Jacob, i que ens pot

dur a trobar punts en comú entre aquesta obra i la de Blai Bonet —un narrador

parcial, el tipus de relació amorosa, motius comuns—, emergeix com un espai

incommensurable, sense contorns, una gran taca indefinida en què es

condensen l’apol·lini i el dionisíac, les al·lucinacions i els cossos, i la promesa

d’un etern retorn, ja sigui del trauma o de l’esperança. En el mar s’hi

reflecteixen els desitjos, la imaginació i les al·lucinacions; de suïcidi, de

recuperació, d’indeterminació.

La lectura del llibre no sempre és agradable, com no ho és la visió dels dibuixos

de Jacob: «he trobat dos dibuixos igualment espantosos que han de ser teus. En

les línies fines hi ha el traç de la teva lletra. No esgarrifen perquè siguin mal

fets, sinó pel que s’hi representa» (p. 146). Com Jacob, Nemi representa allò

esgarrifós, les taques negres de la societat. I ho torna literatura.

Potser la forma literària és, per a Nemi, l’única manera d’escapar de les

identitats i de les sentències moralitzadores que acaben caient en nous clixés

asfixiants. Les històries, si les posem en condicional, poden ser reescrites; Lady

Machbeth no és la dona manipuladora, Lolita no és ni la nimfa ni la víctima, la

tia de Spivak deixa una carta que contradiu els seus ventrílocs,  el Jacob bíblic

no és germà d’Esaú sinó el seu amant, Lady Machbeth és un home i Humbert
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Humbert s’inventa Lolita.

Des de la literatura, Unsex me! crida l’atenció sobre el silenci dels cossos

inintel·ligibles, s’alça irat contra els esperits sexatjadors del passat i del present,

i exigeix una normalització de totes les identitats sexuals i la fugida de tota

identificació repressora. «Us enterraria amb el ventre dejús, mirant al centre de

la terra, oferint el cul a l’univers» (p. 109), diu Nemi a les màquines

identificadores.

Com escaparem del nostre nom, la imatge ben definida que donem al món, les

paraules que ens travessen, quan publiquem un llibre i les dinàmiques del

mercat el posin de genolls per penetrar-lo?

1. Shakespeare, William. Macbeth, Acte 1, Escena V 

2. vid. Faludi, Susan, Backlash: The Undeclared War Against American Women

3. vid. Butler, Judith, El gènere en disputa i Lauretis, Teresa de, Tecnologies del gènere

4. Butler, Judith. Problemes de gènere. Traducció de Bel Olid. Angle Editorial, 2021 

5. vid. Spivak, Gayatri, Poden parlar els subalterns?

6. vid. Gènesi, 27:21-25 

7. Khoury, Elias. Ialo. Traducció de Jaume Ferrer. Club Editor, 2009 

8. Això va passar. Es va trobar una carta, temps més tard, en què la tia de Spivak explicava

el motiu del suïcidi: la pertinença a una secta i la missió que li van encomanar i no es va

veure amb cor de complir. 
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