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L’escriptura no
es pot separar de
la vida. Per això
Toni Morrison es
dedica a crear
històries “des de
la negritud”, com

diu. L’autora nord-americana es-
criu a partir dels seus orígens, l’Ohio
en l’Amèrica de la dècada dels 30,
quan la lluita pels drets civils no era
ni tan sols un somni. Cadascuna de
les seves novel·les neix de la condi-
ció de dona negra i pobra. Amb el
Nobel de literatura, Morrison va
aconseguir la notorietat indispen-
sable per ser escoltada. I d’aquesta
manera, gràcies al guardó, els lec-
tors hem pogut sentir tots els que no
tenen veu.

El retorn no és l’excepció dins la
carrera literària de Morrison. Més
curta que Beloved o Song of Solomon,
condensada, si es vol, despullada
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PERFIL d’artificis, la novel·la és un text sobre
l’acceptació d’un mateix. Un veterà
de la guerra de Corea ha de tornar al
poble on va néixer per salvar la seva
germana malalta. Aquest senzill ar-
gument serveix per plantejar la llui-
ta d’un home vers la societat i contra
ell mateix. Per a Frank Money, em-
prendre el camí cap a casa significa
creuar un altre camp de batalla tan
dur i desolador com qualsevol guer-
ra. El protagonista ha d’acceptar que
s’ha jugat la vida per una Amèrica
que a la dècada dels 50 no el veu ni
com a home. Morrison ens explica, a
través de situacions quotidianes, la
marginació amb què conviuen els
afroamericans. Desprotegit de qual-
sevol dret, el Frank té prohibit l’ac-
cés als banys d’una gasolinera, no
se’l permet seure en un bar i, acostu-
mat als maltractaments continus,
considera que demanar ajuda a la
policia és un suïcidi.

La discriminació racial de la soci-
etat nord-americana no és l’única
batalla que ha de vèncer el veterà de
guerra. Ha de lluitar contra la prò-
pia por, la manca de fe, la metzina de
l’alcohol i les pròpies mentides. A
partir d’experiències viscudes, algu-
nes terrorífiques, coneixem els fan-
tasmes que amenacen el personat-
ge del Frank. Morrison ens parla
d’una societat esclavitzada, salvat-
ge, ignorant. I també d’un poble a
qui se li ha arrencat la dignitat.
“Dormir no era per somiar; era per
reunir forces per l’endemà”, escup
l’autora a la novel·la. El treball al
camp esborra tot traç humà, els ho-
mes són gairebé animals.

Tot i la duresa de l’argument, la
història està plena d’esperança en la
vida. Morrison no construeix el dis-
curs ensucrat ni tampoc maniqueu
de la pel·lícula Imitació a la vida, de
Douglas Sirk. En aquesta travessia
de retorn a casa, la bellesa del pai-

satge i el gust per la vida es barregen
amb la misèria humana a través de
les descripcions suggerents: “Sem-
blava tan fort. Tan bonic. Ferit just
al bell mig, però viu i sa.”

La família és un nucli essencial a
la novel·la, però no en el sentit dels
vincles que es creen per la sang, si-
nó com a creadora de comunitat.
Egoistes i absents, els familiars del
Frank reforcen encara més la sole-
dat del personatge. Tornar a casa no
significa només el retrobament amb
els altres, sinó fer les paus amb un
mateix i el món que l’ha vist néixer.
Quan Morrison descriu les dones de
la novel·la, la lluita per l’existència
agafa un altra dimensió, l’enemic no
és només a fora, campa dins d’elles.

Víctima dels experiments mèdics
d’un metge blanc, la Cee, germana
del Frank, representa un gènere a
qui se li ha robat l’autoestima, se l’ha
fet creure insignificant. Morrison
aprofita el personatge per plante-
jar-se qüestions que no han deixat
de ser d’actualitat. Per boca d’un al-
tre personatge femení, l’escriptora
aprofita per deixar anar un discurs:
“Mira’t. Ets lliure. Res ni ningú no
està obligat a salvar-te, excepte tu
mateixa. Sembra la teva terra. Ets
jove i dona, i totes dues coses com-
porten limitacions greus, però tam-
bé ets una persona”. Que un altre
decideixi qui és la Cee o com ha de
viure, “això és esclavitud” per a l’au-
tora. El compromís social d’El re-
torn és d’una gran modernitat. L’au-
tora parla de respecte propi i d’una
dignitat humana que comença pel
fet d’existir. Per això no calen marit,
ni fills ni estudis.

Morrison dibuixa un edifici lite-
rari a favor dels drets civils en con-
tra de la discriminació racial, la
igualtat de les dones i la dignitat dels
éssers humans. Encara avui algú
l’ha d’apuntalar.✒
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Dinem amb la periodista
Montse Virgili al xinès que
tinc sota casa, Hunan, del

passatge Senillosa. Virgili em
parla d’una trobada fortuïta amb
un mite seu. Va ser fa un any i mig
en un tren entre Cracòvia i Var-
sòvia. Ella hi va anar per visitar el
seu germà. Es va asseure en un
compartiment del tren i caminant
pel passadís va aparèixer un dels
seus poetes de capçalera, Adam
Zagajewski. Viatjant amb l’esposa,
“una dona meitat Sofia Loren mei-
tat Anna Magnani a MammaRoma,
en versió polonesa”.

Zagajewski li va demanar com
l’havia reconegut, i Virgili va res-
pondre que pels retrats de les sola-
pes dels seus llibres publicats a
Acantilado. “És inconfusible, té
aquellairedefollettortuga”,emdiu
Virgili.Laperiodistanoelvoliades-
torbar però ell va insistir perquè
parlessin una estona, cinc minuts
queVirgilivagaudircomgaudiriala
fan d’una estrella de rock. Virgili
m’explica que el gran traductor
–l’únic?– que tenim del polonès és
eltambépoetaXavierFarré(“elpu-
toamo”,diuVirgili).Hatraduïtmit-
ja dotzena de llibres de Zagajewski

per a Acantilado i també és l’autor
de l’única traducció que hi ha al ca-
talàdel’escriptorpolonès,Terradel
foc (Quaderns Crema).

De Zagajewski, Montse Virgili en
destaca que és un “sense pàtria”. És
nascut a Lviv i té la nacionalitat po-
lonesa només per dos mesos: va néi-
xerexactamentdosmesosabansque
la ciutat fos adherida a Ucraïna per
decisió soviètica l’agost del 1945.
Farré té una mica de l’apàtrida de
Zagajewski, amunt i avall de Barce-
lona a Polònia i l’Europa de l’Est. El
seu blog és un recull de tresors poè-
tics. Aquí en deixo un, la traducció

que fa d’uns versos de la poeta polo-
nesa Julia Hartwig, en què explica
l’enamorament foll de Ramon Llull
vers la noble genovesa Elionor Cas-
tello: “La dama atordida li enviava
una carta rere una altra / tot dema-
nant-li que deixés d’incomodar-la, i
en no sortir-se’n / va decidir convi-
dar-lo sense revelar l’objectiu de la
trobada / Ramon Llull ple d’excita-
ció va irrompre en la cambra / Elio-
nor s’esquinça el vestit i tot mos-
trant/unpitterriblementconsumit
pel càncer crida: / «Mira, Ramon, la
putrefacció d’aquest cos que fas ob-
jecte de la teva admiració»”.✒
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