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Novel·la

Distintes veus crítiques de la Modernitat
han anat reformulant una idea subversiva: la
dona és la més falsa de totes les creacions hu-
manes. L’artificiositat consubstancial al gè-
nere femení derivaria d’una necessitat histò-
rica, per part d’aquest, d’admissió i accepta-
ció per la comunitat. Les diferents societats
han assistit, en conseqüència, a l’espectacle
autocreador de la dona en l’acte d’in fon dre’s
els trets de feminitat característics de cada
època: joies, maquillatge, vestits, tendresa,
sentiment maternal, docilitat, passivitat, in-
tel·ligència emocional..., atributs tradicio-
nalment heretats que teòriques com Joan Ri-
vière diagnosticaren com una «mascarada»;
segons aquesta psicoanalista, la línea divisò-
ria entre la feminitat real i la mascarada s’ex-
tingeix: la dona esdevé pura màscara, no hi
ha en ella més que aparença, no-identitat, un
no-res darrere de la façana que Betty Frie-
dan, posteriorment, va identificar mitjançant
el terme «mística de la feminitat».

En aquesta línia de pensament, però des
de la pràctica artística més experi-
mental de les primeres dècades
del segle XX, localitzem la figu-
ra d’una escriptora dotada d’u-
na sensibilitat literària poc
convencional, que ha neces-
sitat traspassar el segle per-
què la crítica internacional
es decidira a reavaluar-la,
i les editorials espanyo-
les començaren a pu-
blicar-la.

Djuna Barnes
(-) va ser una
d’aquelles representants
de la generació modernista
nord-americana que, durant el
context de l’Europa d’entregue-
rres, s’embarcà en l’aventura in-
tel·lectual de larive gauchedel
Sena, on podia passejar-se
millor l’angoixa existencial
de l’individu fragmentat
que el cubisme repre-
sentava tan literalment

en aquells paradoxals Roaring Twenties.
Des del prisma de la paròdia —impregnat

de fina ironia i d’un sentit de l’humor agre-
dolç i líric— Barnes va retratar com a perio-
dista, narradora, poeta i artista plàstica la co-
mèdia humana del seu temps, amb la parti-
cularitat que l’espill que reflectia eixa realitat
—lluny de seguir a l’escriptora al llarg del
camí de la novel·la realista—, s’assemblava
més al joc de deformacions òptiques d’un es-
pectacle de fira. 

En bona mesura, a causa d’eixa poesia del
grotesc que emana de l’escriptura de Djuna
Barnes, Nightwood(El bosc de la nit, Edicions
 i versió en castellà de Seix Barral), publi-
cada l’any , s’ha convertit en el llibre fe-
titxe del públic lector menys convencional: la
minoria a la qual s’adreçaven també James
Joyce, Gertrude SteinoT.S. Eliot, el qual, per
cert, va apreciar tant la novel·la, que la va pro-
logar i publicar en la seua editorial. 

Si l’única manera de llegir és rellegir, Night-
woodpodria algun dia aban-
donar la marginalitat
destinada als in-

classificables i acomodar-se entre els clàssics,
que no ens cansem de llegir i rellegir els lec-
tors del segle XXI.

Com tota novel·la modernista, la trama
d’El bosc de la nit deixa pas a la dislocació
temporal, el laberint psicològic i el batec líric
de personatges duals, que, en aquest cas, es
concentren al voltant de la metàfora de la nit
com a espai carnavalesc del somni on s’in-
verteix l’orde social. La simbologia d’El bosc
de la nitpermet a Djuna Barnes executar una
particular política social i de gènere, desma-
quillant els protagonistes i deixant al desco-
bert el que hi ha entre la màscara i la pell. Així,
la parella formada per Nora Wood i l’andrò-
gina Robin Vote —jove magnètica que ves-
teix d’home i viu fascinada per l’abisme— és
travessada per una sèrie de personatges que
evidenciaran que el lesbianisme en la no-
vel·la és, sobretot, una opció estètica, amb fi-
nal agònic, més que no una celebració: su-
posa la possibilitat de ruptura amb el model
imposat que, paradoxalment, adopten altres
personatges femenins com Jenny Pether-
bridge —quan pretenga fer de Robin el seu
objecte personal després d’haver-la conegut
en un circ—,o l’extravagant —i possiblement

fals— doctor Matthew O’Connor, que es
gita cada nit vestit de dona.

Els personatges d’El bosc de la nit
representen, en conjunt, el poten-

cial revolucionari del folklore i
també dels pàries de la societat:

eixa mescla poderosa de circ i
òpera, d’estil obscè i refinat, o
de la psicoanàlisi i la religió
primitiva, que ressaltaria la
riquesa de la cultura com
un tot inseparable i que su-
posaria, a més, una premo-

nició del feixisme com a
lluita per eliminar-la, segons

una de les grans crítiques de
l’autora, Inmaculada Cobos.

En definitiva, Barnes va vessar el
pòsit d’una autobiografia marcada

pel secretisme i la violència familiar
en un univers altament seductor de
falsos aristòcrates, trapezistes sense
definició genèrica, animals de circ
humanitzats, humans animalitzats, i
dones vampir a l’estil de Marlene
Dietrich o Greta Garbo.

POR MARIA ROSELL

Djuna Barnes, la famosa desconeguda

La mítica escriptora del Modernism nord-americà va publicar, l’any 1936, El bosc de la nit, una novel·la de culte que parodia la
construcció social de la feminitat. Barnes va retratar la comèdia humana del seu temps de forma tan explícita que, per publicar-la,
va haver de retallar-la. Un segle després, el llibre íntegre s’ha convertit en l’obra fetitxe del públic lector menys convencional.

DJUNA BARNES
El bosc de la nit / El bosque de la noche

EDICIONS 62 (traducció Maite Cirugeda) 
I SEIX BARRAL
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Si l’única manera de llegir és rellegir,
Nightwood podria abandonar la
marginalitat destinada als inclassificables
i acomodar-se entre els clàssics

L’escriptora Solita 
Solano i Djuna 

Barnes en el Au café 
de París. La imatge és 

de Maurice Brange i 
està feta el 1922.
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SOFI OKSANEN 

Purga
L MAGRANA, TRADUCCIÓ D’EMMA CLARET I EILA PYRHÖNEN, 2011

Arriba el gran fenomen literari europeu, la novel·la més guardonada de la temporada, de
l’escriptora finesa-estoniana: un drama potent protagonitzat per dues generacions de dones
d’Estònia, el descabdellament d’una tragèdia familiar feta de rivalitat, desig i pèrdua. Narrada
mitjançant una successió de capítols breus, recorre la història del país des de la Segona Guerra
i l’ocupació soviètica fins als noranta, quan, amb la independència, Estònia s’ha d’enfrontar
amb la realitat d’una nova Europa. Purga aprofundeix de manera colpidora i addictiva en
l’experiència de la pèrdua de la llibertat i del cost de la supervivència en un règim totalitari. 
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MARY WOLLSTONECRAFT 

La novela de Mary 
ARAÑA EDITORIAL, 2011

Única novela, inédita en español, de Mary Wollstonecraft, revolucionaria contemporánea de la
Francesa, protofeministay romántica; fallecida en el postparto de su hija, Mary Shelley, creadora
de Frankenstein. Mary comenzaría trabajando en la Analytical Review. Fue allí donde se empapó de
las ideas libertarias que compartirían muchos de los intelectuales que frecuentaba. En 1790 publicó
Defensa de los derechos del Hombre, y un año más tarde, Defensa de los derechos de la Mujer, su
obra más conocida y la que la presenta ante la posteridad como una precursora de la causa de la
mujer cuando no existía, ni por asomo, ningún movimiento organizado con dicha orientación.
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SILVANA GIACOBINI   

Sophia Loren. Una vida de novela
EDICIONES B, 2011

Todos conocen a Sophia Loren. Pocos conocen a Sofia. Una mujer de vida atormentada y
distinta de como se pueda imaginar. Silvana Giacobini relata en esta biografía  las dificultades
de la dama del cine italiano para alcanzar el estrellato. La periodista recoge el testimonio de la
actriz y sus allegados para revelar intimidades que, hasta ahora, se habían mantenido ocultas.
Sus problemas familiares, sus romances hollywoodienses o sus complicaciones matrimoniales
con el productor Carlo Ponti. Hoy se tiende a dar por sentado su éxito y, sin embargo… Una
vida de novela, contada también a través de sus fotos, algunas inéditas.
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ANA ELENA PENA

Hago pompas con saliva
EDITORIAL MELUSINA, 2011

Hago pompas con saliva es un compendio de imágenes, relatos e ilustraciones
formando un espumoso batido de inocencia interrumpida, sexo con sabor a helado,
puñaladas certeras y jardines de infancia para niños grandes en el que practicar un
ejercicio de equilibrismo emocional continuo. Desgarro y ternura, ultra-violencia y súper-
amor en un intento de ganar mil batallas a la mediocridad sentimental, donde el premio
no es otro sino la satisfacción del camino recorrido. La autora es Ana Elena Pena, artista
de revista (de sucesos). Murciana y licenciada en Bellas Artes en Valencia.
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