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A mig camí entre la no-
vel·la i l’assaig, Últimas
sesiones con Marilyn (Al-
faguara) retrata la comple-
xa relació entre l’actriu i el
psicoanalista Ralph
Greenson, història «que va
sobrepassar tots els codis
deontològics fins a con-
vertir-se per a ella en una
dependència psicològica i
emocional», explica el
també psicoanalista i es-
criptor Michel Schneider,
autor d’aquesta nova obra
sobre l’estrella.

Schneider reconstrueix
el que es podria haver dit
en aquelles sessions a par-
tir de les anotacions que
Greenson obligava a pren-
dre a Marilyn, com feia
amb tots els seus pacients,
de les declaracions més ín-
times que l’estrella va do-
nar a la premsa o dels arti-
cles que el psicoanalista va
publicar després de l’es-
tranya mort de l’actriu.

D’aquesta forma, l’es-
criptor diu haver accedit a
la persona que s’amagava
al darrere de la rossa se-
xual i encantadora que es
delia per enlluernar els ho-
mes, el públic i els cineas-
tes: «La irreparable sensa-
ció d’abandonament que li
va provocar l’absència de
la seva mare des dels pri-
mers moments de la seva
vida van obligar Marilyn a
voler existir mitjançant la
mirada dels altres, la seva
màxima il·lusió era la
d’existir per a algú», argu-
menta el francès.

I és que la raó per la qual
la figura de Marilyn conti-
nua fascinant joves i do-
nes, més enllà de ser ob-
jecte de desig masculí, és

per a l’escriptor el fet que
«en ella conflueix una cru-
ïlla de diversos mites: la
dona de tremenda bellesa
però mal estimada, la de la
celebritat amb mort tràgi-
ca i la de la persona que as-
soleix l’èxit malgrat una
infància tortuosa».

Monroe va arribar a
Greenson per recomana-
ció del seu psicoanalista a
Nova York, que va pre-
guntar-li al seu col·lega de
Los Angeles si es faria càr-
rec d’un cas especialment
difícil i, sense donar noms,
va descriure a «una dona
en crisi total, amb perill
d’autodestrucció per

l’abús de drogues i medi-
caments. Sota una ansietat
paroxística i que revela
una personalitat fràgil».

«Per parlar amb Mari-
lyn no era necessari trucar
abans a la seva secretària,
ni al seu agent, ni al seu ad-
vocat. Es parlava amb el
seu psiquiatra», va arribar
a afirmar George Cukor.
El terapeuta es va conver-
tir en una espècie d’agent
per a ella. Pagat pels estu-
dis, s’encarregava de man-
tenir l’estrella preparada
per als rodatges. Ella va ar-
ribar a ser el seu únic
client, i parlava amb ella
diverses vegades dia, en-

cara que fos de nit, i la va
arribar a integrar en la seva
vida familiar, relata l’autor
d’aquesta novel·la.

La relació entre pacient
i metge era tan estreta
–«ell va cometre l’error de
voler ser el seu protector,
el seu Pigmalió», comenta
Michel Schneider– que es
va arribar a insinuar la pos-
sible implicació de Green-
son en la mort de Marilyn,
l’agost de 1962, i demos-
tra que la fascinació que
Norma Jean podia exercir
sobre un home era igual o
superior a la que suscitava
Monroe en la resta del
món.

Marilyn Monroe, al divan
Una novel·la reconstrueix l’obsessió de Norma Jean amb el seu psicoanalista
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● El francès Michel Schneider inten-
ta «rehabilitar la veritable cara» de
Marilyn Monroe reconstruint el mite
a partir de les seves trobades amb el

EL PUNT / Barcelona seu últim psicoanalista a la novel·la
Últimas sesiones con Marilyn. Nor-
ma Jean Baker, la nena que sofria de
constant abandonament, es va inven-
tar una màscara, la de Marilyn Mon-

roe, per ser estimada, una disfressa
que es va girar contra ella convertint-
la en un objecte de desig de fragilitat
extrema i virtuts ignorades que no va
poder fugir d’un tràgic final.

� Deu anys del premi
Mercè Llimona. Vet aquí
un pèl és el conte guanya-
dor del 10è premi Mercè
Llimona de literatura in-
fantil il·lustrada, que im-
pulsa l’Ajuntament de Vi-
lanova i la Geltrú i edita
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Les autores
(a la imatge) el van presen-
tar dissabte. El text és obra
de M. Àngels Juanmiquel,
i el jurat va declarar deser-
ta la modalitat d’il·lustra-
ció, que es va encarregar a
Marta Balaguer, que va
optar pel gravat en home-
natge d’Enric C. Ri-
cart. / R.M.

a Fura dels Baus és una companyia cosmo-
polita que ha navegat per tots els mars i ha
superat, fins ara, les tempestes dels especta-

dors més reaccionaris. Des que, el 2004, va empren-
dre l’aventura marina amb el Naumon, Carles Pa-
drissa (un dels directors de La Fura) no es cansa de
dir allò que són pioners perquè van crear el primer
centre cultural flotant nòmada. El vaixell, ara ja re-
parat després d’un accident aparatós a Singapur,
s’ha descobert com una proesa que difícilment es
podrà mantenir a flor d’aigua massa temps. Si les
contractacions no canvien, el mateix Padrissa afir-
mava a Presència fa unes setmanes que l’enfonsa-
rien el 2009. Potser com a contrapartida, potser com
a recurs per reflotar l’economia migrada dels tea-
tres, La Fura reforça la línia de col·laboració amb un
altre vaixell, el Cutty Sark, un clipper que s’identifi-
ca des de fa més de 80 anys en un whisky escocès.
Es perfila un maridatge ric.

Aquell veler, que va normalitzar el trajecte entre
Xangai i Londres, i que ara està en procés de rehabi-
litació, va ser un altre exemple de traspàs de cultura
entre Orient i Occident. Ara, sota el concepte de fes-

ta cool, la marca de beguda d’alcohol troba un dels
últims recursos en patrocinar celebracions sonades,
com la que es va viure fa uns dies al palau Alfons
XIII de la Fira de Barcelona. El director Pep Gatell
(un altre dels pares de La Fura) s’ha sumat a la cam-
panya promocional i munta espectacles pensats per
l’espai on s’han d’emplaçar. La primera prova va
ser a Madrid. El palau d’esports triat tenia una gran
alçada i va permetre fer molta dramatúrgia aèria. A
Barcelona, la roda dissenyada per a l’espectacle fre-
gava pràcticament els focus. L’alternativa va ser re-
forçar els exercicis de terra amb els que es perdia es-
pectacularitat, tot i que guanyava en implicació amb
l’espectador, a qui se li recomanava que s’hi presen-
tés amb vambes. Gatell premia que les empreses
busquin col·laboracions amb les arts. Ho celebra
perquè els suposa un atractiu botí d’espectacles i al-
hora perquè reivindica la cultura com un valor a
l’alça en la societat del consum. El primer mecenes
dels artistes va ser l’Església, recorda Gatell. Potser
oblida que les marques d’alcohol i tabac no poden
fer publicitat al carrer ni en esports de massa, com fa
uns anys. El seu casament amb la cultura, doncs,
potser és forçat. Benvingut, tot i així, el nou viatge
d’un grup de creadors que van començar dalt d’un
carro a Moià el 1979 i que no han deixat mai d’arris-
car pels set mars. Cultura a la vista!
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