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AQUESTA SETMANA DAVID CASTILLO. COORDINADOR

oques novel·les impacten tant des del
primer paràgraf en la percepció del
lector com L’amant de Marguerite

Duras, que va traduir el 1985 Marta Pessar-
rodona per a l’editorial Tusquets. En un to
marcadament autobiogràfic, l’escriptora ex-
plicava quan un home se li va acostar al vestí-
bul d’un lloc públic i li va dir: “Tothom diu
que éreu bonica de jove, vinc a dir-vos que
per a mi sou més bonica ara que de jove,
m’agradava menys el seu rostre de noia que
aquest que teniu ara, devastat.” A partir
d’aquesta vivència, Duras recuperava el que
ella considerava els anys d’or de la seva pleni-
tud física, abans que, entre els 18 i els 25 anys,
el seu rostre emprengués “una direcció im-
prevista”. L’amant va aparèixer més de qua-
ranta anys després de la publicació de la seva
primera novel·la, va rebre el premi Goncourt
del 1984 i va sacsejar el món dels lectors per la
història d’amor apassionada entre una ado-
lescent de 16 anys i un comerciant xinès de
26. Dins l’àmbit del Vietnam colonial on va
néixer Marguerite Duras, la situació no va ser
ben vista, i el racisme aflorava dins l’obra
amb la mateixa força que les incomprensions
familiars i socials. Tot plegat resulta anecdò-
tic davant la potència del text, on el realisme
va arribar a una clau de volta que pocs escrip-
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tors havien esculpit abans. L’amant  és la més
cèlebre, però no l’única obra de Duras, que
havia destacat tant en la narrativa més expe-
rimental –ben a prop del nouveau roman– ai-
xí com a tendències més pròximes a la no-
vel·la americana i al neorealisme italià.

També per la seva obra cinematogràfica
d’avantguarda –a la foto la veiem al costat de
Jeanne Moreau–, amb més de vint films diri-
gits i infinitat de guions. L’autora de Hiroshi-
ma mon amour i directora d’India song va ser

protagonista del segle XX, des de la joventut a
les restes de l’imperalisme fins a la resistència
contra el nazisme, la deportació del seu marit
als camps de concentració, l’expulsió del
Partit Comunista francès per dissident als
anys cinquanta i per una obra que no sé si
perdurarà o no, però que resulta impossible
d’oblidar quan un valora la nostra cultura
des de la postguerra europea. Glòria Farrés
ens traça un retrat ben acurat en el reportatge
d’obertura d’avui. Llegiu-les. ❋
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