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11 Ferrer miserai

se

urant quaranta anys he anat
darrera na Marnie perquè me
contàs la seva vlda I molt espedalment l'opinló que tenia
% sobre el que Hitchcock n'havia
filmat, d'ella. Estava segurque
la seva versió havia d'esser interessane, no perquè cregués que fosdiferent a la filmada, però si per poder
completar el coneixement d'aquest personatge tan peculiar. Per fi, s'ha decidit
a parlar com a homenatge al nùmero
cent de Temps Moderns.
Agraint-li
aquest gest cap a la revista i sense cap
comentari per la meva part vull traslladar directament al lector el que ella m'ha contat.
Duia la vida que havia triat, la d'aprofitar-me dels homes gràcies a les seves febleses cap a les dones, per prendre'ls el pél i els doblers. Si el primer
m'era enormement satisfactori, perquè
me donava un regust d'immensa venjanca, sense saber per què però, al cap
i a la fi, venjanca, el segon me permetia viure molt millor del que mai no hauria pogut somniar amb la meva professió de mecanògrafa. A més, aixi podia
ajudar a mumare, de qui malgrat sols
rebia fredor i males cares, l'estimava
amb tot el meu cor. He de confessar que
realment era l'unica persona que estimava i que, fins aquella escena final, era
incapac de saber per què ella no corresponia al meu amor.
Un bon dia vaig assabentar-me que
Hitchcock s'estava preparant per filmar
les gestes dels meus robatorls. No me
desagradava massa perquè me satisfeia
que el public sabés com m'estava venjant dels homes, especialment dels homes rics. Me donava un gran regust que
mai cap mascle pogués gaudir del plaer del meu cos i que aquesta frustració
la vessin augmentada amb la desaparicló dels seus estimats doblers, que havlen volat mentre estaven distrets mirant-me i cavil-lant com dur-me al Hit.
No sabia ben bé per què, però això me
donava una satisfaccio que sabia que
mai no podria assolir permetent el seu
contacte, un contacte que només de
pensar-hi me vénen nàusees
El dia que vaig sortir de l'oficina del
senyorStrutt, ambgairebé 10.000 $dins
la meva bossa, estava segura que, d'un
moment a l'altre, Hitchcock comencaria a filmar-me. Quan vaig assolir l'es-

confessa a Temps Uloderns

tació ferroviària, vaig afinar en Robert
Burks amb la seva càmera i vaig adonar-me que entrava dins un carni sense
retorn. Per l'andana vaig seguir una lima groga que hi havia marcada a terra perquè vaig pensar que aixi en Robert podria seguir fàcilment la meva
bossa on hi duia el boti. Sabia que, des
d'aquell moment, tot el que fes seria
public, i això, per una banda, me molestava però, per l'altra, sentia que el
ridicul de les meves victimes me compensaría d'aquest tràngol. No sabia si

seguir amb el ritual que feia després de
cada robatori d'anar a desfogar-me cavalcant en Forio, un cavali que sempre
m'era fide! i que me donava el plaer
que jo escatimava als homes. Vaig pensar que havia d'assumlr el meu personatge amb totes les seves conseqùències i ho vaig fer malgrat fos davant tothom. De totes maneres, he de confessar que el pia en què jo hi vaig damunt,
el vaig trobar, per la seva proximitat,
gairebé pornografie i aixi li ho vaig fer
saber, a Hitchcock; però no va voler sa-
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a q u i j o som l'únic a m o . " No valg poder
ni piular.
Però encara més que els orgasmes
equestres, me molestaren les escenes
tan crues amb mumare. Abans de comencar-me a filmar, I especialment
abans de curar-me no era consclent que
el seu odi cap a mi era tan gran com el
meu vers els homes. Malgrat la fredor
que me donava, realment era l'unica
persona que estimava i no podla entendre la seva actitud cap a mi, que
Hltchcock, segons el meu parer, s'haurla pogut estalvlar, o .almanco, suavizar. Me sembla excesslu que filmas el
moment que ella me diu que una dona
decent no necessita els homes. Alxò fela
la meva indecencia encara més obscena
i, malgrat no me jela amb elIs els, necessitava per xuclar-los el que més estimaven, els doblers; flns al punt que no
sabia si me donava tan de gust això o

les escenes fan crues amb

les corregudes damunt en Fono. Crec
que el meu gran plaer era una combinacló de totes dues coses.
He de manifestar que m'agradà molt
que filmas sensé presses, durant tant de
temps, tota la meva relacló amb en
Mark. No sols perquè va esser realment
l'unie home de qui me valg enamorar;
fins i tot abans d'alliberar-me, gracies a
eli, dels meus dimonls, sino també per
la seva paclència infinita. Va esser el primer home que posa al meu abast els
seus doblers abans d'intentar consumar
el sexe. Després de curada, malgrat
Hitchcock hl perde Interès i no va seguir
fllmant-me, ha estât sempre al meu costat, el meu company inséparable; l'home capaç d'ompllr el bult, de deixar de
robar i especialment el buit de la mort
d'en Forio. Ara, amb el temps, velg com
el fet de sacrificar en Fono i el meu alllberament psiqulc foren tot u. No sabria
dir ben bé per que, però crec que fou
aixi. Quan mori mumare, encara més me
vaig sentir apropada a en Mark, ja no
necessitava ningû altre. Vull aprofltar

mumare

per fer public que, quan el vaig conèixer, malgrat que el vela dlferent dels altres, era Incapac de dif erenclar-lo, a causa dels meus traumes Infantils, dels que
sols me miraven per la luxùrla. La seva
feina amb mi va esser un vertader regal
dels deus. Gràcles a eli vaig poder esser
decent I alhora poder gaudlr del sexe I
de la vida. Estic realment satisfeta que
Hitchcock deixàsfllmat tot alxò, perquè
crec que el meu cas, amb dlferents matlsos, és més comù del que realment pot
semblar.
Peracabar, vull deixarconstància que
Hitchcock sols me renyà una sola vegada, quan me vaig Intentar suicidar dins
la piscina del vaixell. Me digué que, tirant-me a la mar, ho hauria assoli amb
més certesa. Si m'hagués tlrat a les
fondàries marines, no hauria pogut
gaudlr de l'amor d'en Mark ni de la meva curacló; ni, per descomptat, no hauria pogut sentir mal el plaer del sexe.
Està ben dar que, en aquest cas, art i
vida, anaren de la mà, perquè l'un necessitava l'altra, I viceversa, m

