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cita tres: aconseguir els papers, tro-
bar un lloc per viure i la formació 
per a les dones. ¿Serien els matei-
xos, encara? “El problema més im-
portant actualment és la feina, i des-
prés l’augment de la tensió social 
–diu l’escriptora–. Si no haguessin 
tingut la xarxa familiar, molts im-
migrants estarien en una situació 
encara més complicada. A Catalu-
nya estem entre el model nòrdic de 
l’estat del benestar i el model me-
diterrani, que es basa molt més en la 
família. Hi ha la creença que els im-
migrants se’n van, però només ho 
fan els que realment poden, que són 
els que han aconseguit la naciona-
litat espanyola. I no són tants”. 

La filla de la novel·la és estrange-
ra a un doble nivell: per a la seva cul-
tura d’origen, però també per a la 
d’arribada. Com que viu sola amb la 
mare, ha de deixar els estudis des-
prés de la selectivitat –on treu un 
nou i mig, cosa que motiva uns 
quants reportatges periodístics– i 
treballar del que la societat catalana 
li permet: netejant, cuinant o, excep-
cionalment, fent de mediadora “in-
tegrada” (és a dir, sense portar el cap 
tapat amb un mocador). “Al meu 
personatge se li exigeix encarregar-
se de les feines domèstiques i tam-
bé ha de portar diners a casa –diu El 
Hachmi , que recorda que el marit de 
la protagonista ha de passar uns me-
sos sense treballar, perquè així està 
estipulat a la seva targeta de residèn-

cia–. Quan algú arriba per reagrupa-
ment familiar no li donen el permís 
fins al cap d’un temps”. 

Acostar-se al que el cos demana 
Entre els diversos encerts de la no-
vel·la –el ritme reposat, la reflexivi-
tat ben administrada, gens am-
pul·losa– també hi ha l’autoanàlisi 
de la protagonista segons els desit-
jos i les necessitats del propi cos. “En 
aquest sentit he après molt de Ma-
ria-Mercè Marçal –explica–. L’havia 
llegit abans de La caçadora de cossos, 
però no ha sigut fins a aquest llibre 
que es pot dir que l’he digerit. Vol-
dria haver donat una aproximació 
més integrada del cos de la meva 
protagonista. Els elements es con-
necten els uns amb els altres: els 
sentits tenen a veure amb la sexua-
litat, però també amb el neguit in-
tel·lectual”. Per al personatge és cru-
cial arribar verge al matrimoni, pe-
rò explica en diversos passatges que 
es masturba amb regularitat. “Ella 
ha d’entrar en contacte sexual amb 
algú amb qui no la connecta res, i ai-
xò fa que es vagi allunyant del pro-
pi cos i que en un determinat mo-
ment es plantegi claudicar”, recorda 
l’autora, que actualment escriu una 
novel·la centrada en la vida de la ma-
re de la noia. “Continuaré escrivint 
sobre dones que estan en conflicte 
i en procés de repensar-se –avança–
. Cada vida és única. El pitjor que 
podem fer és generalitzar”.✒

“DE 
VEGADES LA 
COMPASSIÓ 
PELS PARES 
ENS 
IMPEDEIX 
PODER 
INICIAR LA 
NOSTRA 
PRÒPIA 
TRAJECTÒ-
RIA”

Quatre dones i un 
pare mort en una 
mateixa casa

Per trobar el motor crea-
tiu de la seva primera no-
vel·la en català, Mare i fi-
lla (Amsterdam, 2015), 
Jenn Díaz va haver 

d’anar a Xile i conèixer una dona 
que mantenia una relació amb un 
home casat i amb dos fills. La famí-
lia en tenia notícia. I els dos amants 
en tenien prou veient-se a l’hora de 
dinar una vegada a la setmana. “Jo 
havia decidit que faria una novel·la 
en català, perquè feia uns mesos que 
escrivia un conte a la setmana per a 
Catorze.cat –diu, abans d’afegir–: 
en dec haver publicat més de 60 en 
poc més d’un any, ha sigut un entre-
nament brutal”. “El prò-
xim pas va ser llegir tota 
l’obra de Mercè Rodore-
da, una autora que en sap 
bastant, de lios –explica–. 
Havia llegit La plaça del 
Diamant i alguns contes, 
però no Mirall trencat, on 
descobreixes que la Tere-
sa té un fill que cuida una 
altra persona”. 

Aquest element acaba-
ria incorporat a Mare i fi-
lla, igual que la història de 
l’home que conserva en 
paral·lel la dona i l’amant. 
Díaz explora diverses ma-
res i filles que parteixen 
d’un únic nucli familiar format per 
la Glòria (la mare), la Dolors (ger-
mana del pare) i les dues filles, l’Àn-
gela i la Natàlia. “La Glòria és una 
dona que ha quedat enmig de dues 
educacions, la que ha rebut i la que 
ha donat a les filles –diu–. Està feta 
un embolic, perquè es creu prou 
moderna i liberal per acollir la ger-
mana del seu marit però al mateix 
temps no s’està d’allunyar-la del 
matrimoni quan les filles ja són 
grans”. Com passava a Es un decir 
(Lumen, 2014), la novel·la comen-
ça amb la mort del pare, l’Àngel, tot 
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i que durant els primers capítols el 
seu record s’instal·larà en l’atmos-
fera familiar. “No escric sobre pares 
absents de forma conscient i volun-
tària –reconeix–. L’origen del llibre 
era la relació difícil entre la mare i la 
Natàlia, que s’entén amb un home 
casat, el Mateu”. Díaz va començar 
a estirar el fil de la narració i a més 
de fer créixer el personatge de la 
mare també va quedar captivada per 
la Dolors. “Una amiga meva tenia un 
amic que vivia amb la tieta i la mare, 
i li deia que una casa amb dues do-
nes sempre és massa petita –recor-
da–. A Mare i filla n’hi ha quatre! La 
Dolors té molts secrets: és capaç 

d’enamorar-se d’un home 
més jove, vol ser mare 
d’una nena... i fins i tot ar-
riba a viure un embaràs 
psicològic. És una dona 
amb un gran instint ma-
ternal, encara que no el re-
conegui obertament”.  

L’art del melodrama 
A la novel·la hi ha morts, 
un avortament, rancúnies 
i malentesos, administrats 
per una tercera persona 
omniscient que sembla 
viure entre les mateixes 
quatre parets que els per-
sonatges. “Per trobar la 

veu narrativa volia imitar Las pala-
bras de la noche, de Natalia 
Ginzburg, en què no parla cap per-
sonatge en concret però el llenguat-
ge és col·loquial i fluid –assegura–. 
És com si algú veiés la història des 
de dins però en tercera persona”. 
Jenn Díaz no troba desencertat que 
s’apliqui la paraula melodrama a la 
seva narrativa, però voldria incor-
porar-hi, tan aviat com pugui, el seu 
sentit de l’humor. Al gener publica-
rà la traducció castellana de Mare i 
filla a Destino, i espera tenir llesta 
una nova novel·la l’any que ve.✒
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