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el novel.lista Ni"lrolrqRoyle ","1
quan aquesta setmana, a la
Rádio4de la BBG, recordava
quan esvafertatuarla pell, arafa
una década. Ho va fer per amora
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Gremar
del tot

nou sota la capa del sol. Cada

cop hiha mésgentques'anima a
evocar Iessevesdéries en la
ficció curta, Peró la benvolgiuda
Jackson, ja reconegpda per les
seves hiperficclons a la xarxa i
altres estranyeses, va voler que
cadascuna d'aquestes paraules
fos tatuada en la pell d'un
individu: un paio per mot.

fmena d'esforqper amagar la
seva genética. Té un títol que
sonaatane fure, hi surtuna
majordoma més mala pécora
que la senyora Danvers de
que E7

mutilat, el queviua lagran
mansió de Harrington amb una
ma¡e moribunda i l'escás servei

bon soldnt deFord Madox Ford,
com la história més trista mai
explicada. També hi ha unajove

que encara regenta la cuina, está
enamorat del seu miilor amic. I la
Coral Glynn del titol és una

drfena carregada de conflictes,
un Manderlay perdut entre les
boires del Leicestershire de
mitjans de segle i un heroi de

infermera

guerra quetéunacama
amputada. 'Jo no vaig conéixer
l'Anglaterra dei 1950-diu Peter
Cameron-, perd he llegit molta
novel'la británica dels últims 150
anys, i aixó m'ha donat corda
suficient". Nosabeue1 queus
espera.
Des que es va pttblícar Algún
dolor te será úfil,
Cameron s'ha convertit, a ul1s de
tothom, en un dels escriptors
més solvents de la literatura gai
d:ía este

temps complet que,
un cop enterrada la matriarca, es
converteix en esposa del veterá
del monyó i en senyora de la
casa. "Per aixd, en la primera
versió, s'havia detirular Un
e s trany n+ atr'im o n'l', etziba
Cameron.
I sí, hi ha vestits de color
lavanda, llagostins en salsa,
passejades pels boscos sota la
pluja i tasses de te al costat de la
11ar de foc. Perd també abusos
sexuals. i inspectors de policia. i
unanena iligadaamb cordes en
una clariana, amb el cos p1e de
blaus. "Totes les novel'les
a

idea que aixd passés després de
Ia Segona Guerra Mundial
perqué és un moment de passió

victorianes tenen el seu costat
gdtic i espantós -diu Cameron-.
Necessitava incorporar petites
dosis deviolénciaperqué els

reprimida i perseguida
--explica-. Més que qualsevoi
altre". El nostreJohn Doweli

personatges poguessm
reacciona¡ i evoiucionar". No us
confongueu, está 1luny de les

contemporánia. "M'agradava ia
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Persorpresa d'ella mateixa,

,o,o""ranplesental

voluntaris a I'agulla tintada. En
podeu veure exemples a www.

Heus aquí un 1libre que no fa cap

i comenqa, igual

lanrsta snerrcy JacKson, va

decidil escriure un conte de
2.000 paraules. Fins aqui res de

PeterCameron ens
explica una história
victoriana amb sexe
reprimit. En Josep
Lambies no caminará
sol pel bosc de nit
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clássiques trames de lladres r
serenos. Diguem que hi ha una
mica de sang ia justa, per crear
atmosfera.
Perqué, en realitat, comenga
com la histdria més trista mai
explicada, perd no acaba en
desfeta total. 'Arrenca amb
l' ambient d' ALarma en el
e xfi re s o, o de q,talsevo] altra

d'aquestes pel'lícules dé

Hitchcock de primera etapa,
fosques ifredes, i acaba comuna
comédia dels anys 60, a tot
color", rebla 1'autor. Fins i tot els
feus de la societatrural
britdnica, desocupada, avorrida
i amant del safareig arriben a
obrir mires amb el temps. "Jo no
tinc cor per impedir que els meus
personatges s apropin una mica
a la felicitat", conclou. Fins i tot
la maj ordoma, aquella senyora
Danvers que semblava que havia
de cremar Manderlay per segon
cop, pesca marit.
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ineradicable-stain.com, La clau
era que només els quies
deixaven tatuar podrien llegir el
conte, SkIn Project, en un fofmat
menys fiag¡nentat

i

mésfactible.

Aquest detall per despertal

lá'l

curiositat i potenciar ':;:;
l'exclusivitatva ser la quevlfer
caure Royle en aquesta piáctióa
delculte alcos que, en principi,
no anava gens amb ell, Persort,
diu, li va tocar una paraula curta.
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S'hivaanimatoerouéva

aroo",qr"¡aroeaera oen
curiosa, Cert. La pensada de
Jackson continuasentuna
estranyesa en elmón de l'edició,
un món que cada cop se les ha
d'empescar més per buscar
estratégies espectaculats, com
fer llibres que fan olor o portades
que ens enceguen de tan
,roÉeres com són. Llástima que

aquestes estratégies de
márquetingsovint ens allunyin
de I'austeritatque reclama la
bona litelatura, aquella que ens
arriba de forma discreta i amb
tota la poténcia d'un bon
tatuatge, tal com va demostrar
Jackson amb la seva acció.

