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Y
iyun Li (Pequín, 1972) va
néixer i créixera lacapital
xinesa però des de petita
sabiaquevoliamarxardel
país. Aprofitant uns estu-
dis de postgrau d’immu-
nologia,esvaacabarque-
dant als Estats Units, on

ara ha publicat Les portes del paradís (Bro-
mera), lasevaprimeranovel·la,escritaorigi-
nàriamentenanglès.AnteriormentLihavia
publicat relats, dos dels quals –Mil anys
d’oració i La princesa Nebraska– han estat
adaptats al cinema per Wayne Wang. A Les
portes del paradís, novel·la coral ambienta-
da en un ciutat de províncies, Li s’ha endin-
sat en la Xina del 1979, poc després de la
mort de Mao.

Situa la novel·la el 1979, quan vostè
encara era petita. Per què?
El 1979ésunanymolt importantpera lahis-
tòria xinesa, és el principi de la Xina d’avui.
L’origen d’aquesta novel·la està en un cas
real de dues dones que van ser executades
en una ciutat de províncies aquell any. El pri-
mer dels casos va ser molt semblant al que
surt a la novel·la: a la noia, després de ser
executada, se li van extreure els òrgans per
fer trasplantaments. La ciutat va organitzar
protestes i la seva líder també va ser execu-
tada, com passa a la novel·la. Amb això ja
gairebé tenia l’argument. Però jo estava més
interessada en l’evolució de la comunitat on
vivien les dues dones. És veritat que jo era
jove el 1979, però no tant per no recordar. A
la infància absorbeixes moltes coses que no
entens, no et recordes de tot el que va pas-
sar però sí que et queden gravades les coses
més fascinants i les que més et xoquen.

Malgrat el protagonisme col·lectiu de la
novel·la, cada personatge té una força
simbòlica i representa una posició dife-
rent davant el drama que té al davant.
A la vida no hi ha una veritat absoluta. Com
més punts de vista, millor. De la vida de la Gu
Shan, executada en el primer capítol, pràc-
ticament no en sabem res. Coneixem la seva
història a partir dels personatges que vivien
al seu voltant. Alguns estan de dol per la
seva mort, altres estan contents. Cada per-
sonatge té una veu diferent i tots junts con-
formen una simfonia.

A tota la novel·la es lliura una batalla
entre tenir por i tenir coratge, però
també hi apareixen actituds ambigües.
Els sistemes totalitaris funcionen introduint
laporen lespersones.Quan lespersonesco-

“AlaXina la injustíciaha
presunaformadiferent”
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mencen a tenir por, perden la confiança
entre elles. És com passejar sempre amb els
ulls tancats, qualsevol lloc pot ser una tram-
pa, i no saps en qui confiar, no saps cap on
tirar. Però el valor també és part de la natu-
ralesa humana. Tard o d’hora surt algú que
diu: jo simplement caminaré sense por.

El pare de la Gu Shan és un intel·lectual
ètic, que fa tot el que pot perquè el
món sigui millor però en canvi la por
l’acaba paralitzant i finalment no fa res
per canviar la situació. ¿Hi va haver
molts casos així a la Xina de Mao?
Ell representa especialment una genera-
ció d’intel·lectuals xinesos. De tots els per-
sonatges de la novel·la és el que té més
formació i més coneixement de la història
i la filosofia occidentals. En principi és la

persona més progressista i il·lustrada de
la novel·la. Qui d’alguna manera hauria de
fer progressar els altres. En una situació
com aquesta o et marques una meta o bé
et resignes a la situació. Ell acaba resig-
nant-se. Crec que aquesta generació
d’intel·lectuals, més o menys, sabien el
que passava però no es rebel·laven.

El contrapunt és la Gun Shao, que passa
de ser de la Guàrdia Roja a ser una con-
trarevolucionària. També hi va haver
molts casos com aquest?
Sí, la primera dona que va ser executada jus-
tament era de la Guàrdia Roja, una fanàtica
revolucionària quan tenia 16 anys, però que
esvapassara lacontrarevolucióapartirdels
18. Justament d’aquella generació, molts
delsquevanentrara laGuàrdiaRojademolt

joves, van fer un canvi sobtat. Van contribu-
ir una mica a la transició però no hi van jugar
un paper crucial. Al final de la Revolució Cul-
tural, tot el país estava cansat, i això va ser el
veritable motor del canvi.

La novel·la, s’ha publicat a la Xina?
No ha estat traduïda al xinès i serà difícil que
se’n publiqui una traducció, però l’edició en
anglès està disponible a Pequín i Xangai.

I hi ha hagut alguna reacció?
Especialment les reaccions han vingut de
xinesos que viuen a fora del país i poden lle-
gir en anglès. N’hi ha alguns que estan molt
contents que es digui la veritat sobre aques-
ta època, en canvi altres estan molt enfadats
amb mi perquè pensen que estic traient els
draps bruts del passat. No sé quina és la re-
acció oficial a la Xina, però hi ha una anèc-
dota divertida sobre les ressenyes del llibre
a The New York Times i a The Washington
Post, resumides a la premsa xinesa. Deien
que la novel·la tractava sobre la mort d’una
noia i de l’impacte d’aquesta mort en els
seus pares, sense dir res més. Algú estava
censurant les notícies, no?

¿És necessari que les societats que sur-
ten de règims autoritaris facin un exer-
cici de memòria històrica?
El meu objectiu era descriure un món de la
manera més real possible i explicar una
bona història. Però efectivament una part
de la importància d’aquesta història ve del
fet que aquestes coses passen i la història es
repeteix més del que ens pensem. No estem
parlant de l’època medieval, això va passar
el 1979. Fets semblants estan passant ara a
CoreadelNord.Encertamaneravoliaexplo-
rar com els éssers humans es comporten en
època de crisi i com, en una situació sem-
blant, tornaria a passar el mateix.

I com veu la situació actual a la Xina?
Una mica millor. No obstant això, la injustí-
cia continua. Però ha pres una forma dife-
rent. Fa uns anys era la Revolució contra
la Contrarevolució, ara és la injustícia dels
rics contra el poble, els oficials corruptes
contra la ciutadania.

¿El dia que una novel·la com la seva
pugui llegir-se amb tota normalitat a
la Xina i escriptors de dins escriguin
obres semblants amb tranquil·litat es
podrà dir que la llibertat d’expressió
serà total a la Xina?
No. Crec que la clau, el veritable problema,
és que la Xina té un govern de partit únic.
Quan aquest partit sigui fora, serà el co-
mençament del canvi real.❋


