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Els escriptors 
passen moltes 
hores abans de 
posar-se a escriu-
re pensant com 
explicaran la his-
tòria que ja tenen 

al cap. Normalment és la pròpia his-
tòria la que demana una manera o  
altra de ser explicada, i cal saber es-
coltar el vestit que es vol posar per 
sortir al carrer. Un dels fenòmens 
més recurrents del mecanisme lite-
rari és que com més brutal és una 
història, més funciona no cridar gai-
re a l’hora d’explicar-la.  

És per això que sospito que l’es-
criptora canadenca Miriam Toews 
va pensar-se molt bé com posar so-
bre paper una història tan terrible. 
Està basada en una notícia real, pro-
tagonitzada per les dones d’una co-
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PERFIL munitat mennonita de Bolívia que, 
durant anys, van patir assalts sexu-
als nocturns dels quals van trigar a 
ser conscients, perquè eren droga-
des i després violades pels qui, de 
dia, eren els seus marits i companys 
de comunitat. Canviant noms i loca-
lització, i amb un bon coneixement 
del context històric i religiós de l’as-
sumpte, perquè ella mateixa va créi-
xer en una comunitat mennonita al 
Canadà, Miriam Toews allunya el 
focus dels actes terribles i cruels 
propis d’una comunitat terrible-
ment misògina i amb mecanismes 
de control propis del segle XVI i 
planteja gairebé una novel·la d’ide-
es, molt atmosfèrica i centrada en el 
debat que es crea entre les dones de 
la comunitat sobre la reacció que 
han de tenir després dels fets: ¿fu-
gir, venjar-se dels homes, quedar-se 
com si no hagués passat res, endur-
se els fills, endur-se’ls per la força? 
És un llibre que tracta sobre la capa-
citat d’una comunitat agredida de 
recuperar la veu i prendre decisions 
sobre el propi destí. 

Personatges de carn i ossos 
Durant dos dies, un grup d’àvies, 
mares, netes i germanes s’amaguen 
dins d’un paller i tenen debats in-
acabables, en assemblea, sobre el 
que poden i no poden fer, el que po-
den i no poden pensar, el que po-
den i no poden viure. Una altra de-
cisió intel·ligent de l’autora és afe-
gir-hi la veu d’un home (diferent de 
la gran majoria d’homes de la co-
munitat) a qui demanen que faci de 
relator de les reunions, perquè 
elles són analfabetes i algú ha d’ai-
xecar acta de tot el que discuteixen. 
Aquest personatge serveix a l’auto-
ra per aplicar una veu i una mira-
da externes sobre les dones i per 

fer-nos-les encara més vives: de 
carn i ossos, totes diferents, cadas-
cuna amb somnis i expectatives di-
ferents, perquè no n’hi ha dues que 
pensin el mateix sobre la vida i el 
que els ha reservat com a destí. 
Aquests debats gens bizantins i un 
compte enrere temporal que afe-
geix tensió a la història són tot el 
que cal a Miriam Toews per cons-
truir un llibre diferent dels altres, 
en què tota l’acció narrativa que hi 
podia passar ja ha passat abans de 
començar: és tan abjecta que se 
l’expulsa del llibre, com si els au-
tors de la ignomínia no es merei-
xessin ni ser personatges literaris. 
Elles parlen era l’únic títol possi-
ble, perquè només apagant tots els 
micròfons dels que han dominat el 
discurs i les normes al llarg de la 
història i passant-los a les mudes i 
invisibles que n’han sofert les con-
seqüències començarà a reequili-
brar-se el món. 

Aquest és el segon llibre de Mi-
riam Toews que tradueix l’editori-
al Les Hores, que fa un parell 
d’anys ja ens va oferir Les tristes re-
cances. És una autora molt conegu-
da al Canadà i havia estat traduïda 
al castellà fa anys sense gaire èxit. 
Esperem que aquesta vegada sigui 
la bona i que Miriam Toews s’afe-
geixi a la llista d’autores canaden-
ques, que sempre es queda estan-
cada en Alice Munro i Margaret At-
wood, la qual, per cert, va dir que 
Elles parlen podia ser un capítol 
d’El conte de la serventa. També 
ens agrada imaginar-nos-el com un 
quadre que representi una escena 
camperola, unes espigoladores 
com les de Jean-François Millet 
que de sobte cobren vida, s’incor-
poren i marxen ben lluny del camp 
al qual les volien lligades.! 
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Si tenim en comp-
te que Marlon Ja-
mes (Jamaica, 
1970) va guanyar 
el Man Booker 
Prize 2015 amb 
Una breu història 

de set assassinats (en català a Brome-
ra), que ell mateix ha presentat Lleo-
pard negre, llop vermell dient-ne que 
és el primer volum d’una trilogia que 
serà com “un Joc de trons africà” i 
que la novel·la en qüestió ha estat 
guardonada fa poc amb el primer 
premi Ray Bradbury de ciència-fic-
ció, les expectatives no poden ser 
més altes. A la fi, però, l’únic que es-
tà a l’altura –subterrània– de tantes 
expectatives és la decepció. 

Ambientada en una Àfrica remo-
ta –anterior a la invasió destructiva 

Un ‘Joc de trons’ africà?
dels homes blancs– i fantasiosa-
ment mítica, Lleopard negre, llop 
vermell és el relat en primera perso-
na de la història del Rastrejador, un 
caçador d’olfacte infal·lible que ar-
rossega un llegat familiar marcat pel 
crim i la mort i que, juntament amb 
un grup de violents mercenaris, té la 
missió de retrobar un nen desa-
paregut fa pocs anys. Qui els 
ha encarregat la missió és 
un comerciant d’es-
claus a qui tant li fa si 
troben el nen viu o si 
li porten proves que 
és mort. 

Fidel a l’esperit 
aven turer que posa en 
joc un argument d’aques-
ta naturalesa, James fa que 
el seu protagonista passi les 

novel·la és, justament, que hi ha tants 
personatges, transcorre en tants ter-
ritoris i es mou per uns nivells de re-
alitat i de fantasia amb unes fronteres 
tan poroses –imaginació, somnis, 
al·lucinacions, visions, mentides– 
que es fa carregosa. Un altre proble-
ma és que, si bé l’autor assumeix sen-
se complexos els recursos del cinema 
i del còmic, la novel·la li surt massa 
prolixa i paradoxalment poc plàstica, 
amb unes escenes d’acció coreogrà-
ficament maquinals i força espesses. 

Lleopard negre, llop vermell, ben 
traduïda per Anna Llisterri, està es-
crita en una prosa ràpida i robusta, de 
vegades poètica i sovint brutal, una 
prosa caracteritzada per una rudesa 
deliberadament arcaica que té la seva 
gràcia però que, a la llarga, es fa monò-
tona i fatigosa.!
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mil i una peripècies en escenaris po-
blats per tota mena de criatures re-
als i fantàstiques –guerrers, bruixes 
i bruixots, homes i dones terrorífics, 
bèsties estranyes, eunucs, figures 
fantasmals, éssers que canvien de for-
ma, animals...– amb les quals lluita, 
parla, intriga, beu, folla i es discuteix. 

No ho he comptabilitzat, però di-
ria que, amb aquells que es 

va trobant, el Rastrejador 
sobretot hi lluita i hi fo-

lla. La sang, vessada en 
actes d’una violència 
atroç, la procacitat 
–grollera i escatològi-
ca– i el sexe, abundant 

i variat –aliè als límits 
heteronormatius estric-

tes–, són omnipresents. 
Un dels problemes de la GETTY


