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El periodista polonès Ryszard Kapuscinski

El mestre ha tornat
N A R R A T I V A
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A
l’Àfrica el sol surt de sobte.
S’eleva per sobre de milions
de caps i regna tot el dia,
mortificant l’existència de la
humanitat. Les persones vi-

uen en una constant lluita per sobre-
viure davant d’una natura hostil, mar-
tiritzades per la gana, les malalties i la
misèria. Alguns joves deambulen pels
carrers d’una ciutat africana. Seuen i
esperen. A l’europeu l’assalten tots els
dubtes. Què pensen? Com poden viure
ací? Què han fet per merèixer aquest
càstig?

Ryszard Kapuscinski ha tornat per
presentar-nos una lliçó més. Per expli-
car-nos tot allò que no veiem, per
treure’ns el tel dels ulls. És la seva es-
pecialitat. El periodista polonès ha co-
bert 17 revolucions a 12 països d’Àfrica,
Àsia i Amèrica Llatina, ha escrit vint
llibres publicats en vint idiomes, col-
labora al New York Times, al Times i al
Frankfurter Allgemeine Zeitung... i ara ha
tornat, i ens ha posat a les mans aquest
volum, únicament comparable a la se-
va pròpia obra El imperio.

I ha vingut per tornar a dir-nos que
no sabem res. Que el nostre coneixe-
ment està esbiaixat. Fa temps ho va es-
criure en un article: “De tot allò que
escolten i llegeixen els europeus sobre
Rwanda, l’única cosa que és certa és la
tragèdia de la població. La resta està
contaminada per una ignorància quasi
total”. Per l’autor això és pot aplicar a
tot Àfrica per a l’autor. Ell, “un simple
periodista” –com li agrada
autoreferir-se–, ens obre
els ulls, ens passeja pels
pobles, ens arrenca l’àni-
ma amb la descripció d’u-
na mirada, ens mostra la
realitat passada per un se-
dàs irònic, de vegades cor-
rosiu. Per fer-ho es munta a
cavall de la història, el pe-
riodisme, la literatura... un
relat a mig camí entre fic-
ció i realitat, entre el que
és visible i el que és eteri. I
aquí apareix el mestre, en
tota la seva fortalesa.

A El imperio ens va relatar
la història dels darrers
anys de Haile Selassie. Un
crític del Newsweek va dir
que el relat era com si Kaf-
ka hagués escrit El castell
des de dins. Kapuscinski
ens oferia la seva Àfrica
real. Però no en va tenir
prou. Volia anar més enllà.
Si a El imperio va aconseguir
un relat aterridorament
realista dels vestigis de
l’URSS, a Ébano ens mostra
una Àfrica trencada, asfi-
xiada, saquejada i atemo-
rida.

Sí, el poble viu immers
en una por constant, pro-
duïda per les guerres, pels
senyors de la guerra, els
warlords. Els bayayes, eixos
nois errants que deambu-
len sense objectiu per

qualsevol carrer de la ciutat africana,
no troben més sortida que agafar una
arma i adscriure’s a un “front d’allibe-
rament nacional”. Però no per cap ideal
concret, no per defensar el seu líder...
sinó per sobreviure ells mateixos! Amb
una arma es pot aconseguir menjar o
aigua, o treure-li les pertinences a al-
tres persones.

En cadascun dels capítols en què
s’estructura l’obra, Kapuscinski va des-
granant un poble, una tribu, un camí,
una persona... per fer-nos entendre les
complexitats i diferències que desor-
denen aquest continent. El lector podrà
copsar una imatge diferent, trencar
amb alguns prejudicis, entendre millor
algunes qüestions fonamentals d’una
Àfrica que és en si una mentida. Àfrica
no existeix com un continent, és tan
diversa, tan canviant, que referir-se a
tota ella amb un únic nom és total-
ment simplista i absurd.

La realitat és més complexa, més di-
versa, terrible i bella. Ell ens la farà
sentir així de crua. No el preocupa el
tema de l’objectivitat. L’agost d’aquest
any Kapuscinski va afirmar en una
conferència a Bogotà que el periodista
ha d’entendre que “en mig d’una
guerra no hi ha objectivitat: la cobrim
perquè s’acabi com més ràpid millor i
perquè es produeixi el menor nombre
de morts”. Clar i simple.

SUPERANT SITUACIONS DE RISC
Així, aquest reporter ha vagat pel con-
tinent recollint dades, apuntant con-
verses, descrivint paisatges, conversant
amb gent del carrer. Fort com qualse-
vol natura borda, Kapuscinski aguanta
la malària, supera situacions de risc,
camina a la frontera de la vida i la
mort, passa por, és robat... i continua
ferm en la seva escriptura, poderós en

la descripció, precís en la mirada. Una
mirada que no s’està de quedar sor-
presa davant un arbre solitari. Com pot
haver crescut un arbre així? Per què ha
crescut tan solitari? Com suporta la
calor sense aigua? I així, amb els dubtes
i les certeses, les converses i els paisat-
ges, anirem entreveient la mirada d’un
periodista universal al cor d’Àfrica. Ai-
xí, ens mostra les històries de les guer-
res i les salvacions nacionals africanes,
però també eixa petita història de
l’habitació de l’hotel de mala mort on
intenta dormir, de les panderoles que
recorren el passadís, de l’home que
serveix arròs i plàtans en un petit res-
taurant.

El relat s’enganxa com la suor, es
poden olorar les aromes de les boti-
gues, sentir l’asfíxia i la set. I sobretot
eixa llosa que pesa a tot el poble: la
fam. En els grans esdeveniments de la
història africana, ens diu, hi ha una
aspiració clau que explica moltes co-
ses: sobreviure a la fam. Les guerres a
l’Àfrica són producte de la fam, pro-
ducte en bona part de l’explotació co-
lonial, però també de la imposició
d’un sistema social i polític absoluta-
ment marcià en aquest lloc. Els líders
africans esdevindran corruptes quan
beneficien el seu clan i a ells mateixos,
cruels quan mutilen els seus enemics...
però no menys cruels que els europeus
a les seves guerres o els colons que van
mobilitzar milions de persones per
esclavitzar-les. L’Àfrica no és compa-
rable a res. Funciona així, amb gent
que no té res més que un gibrell i dos
grapats de gra, gent que viu com els
nòmades, expulsats de les terres per la
guerra o per la fam.

I sota aquesta barbàrie hi ha les per-
sones, la humanitat. Homes agraïts que
s’omplen de goig en rebre el nouvin-

gut, pares que expliquen
històries als seus fills a la
llum d’un foc, dones que
treballen, riuen i ballen,
nens que juguen amb un
pal i una pedra i que com-
parteixen les coses amb els
seus semblants.

Res no veurà l’europeu
que s’apropi a l’Àfrica amb
una mirada amagada sota
unes ulleres de sol de dis-
seny, des d’un hotel de lu-
xe. Perquè el que realment
fa bategar el cor del conti-
nent i de la gent són pre-
cisament les coses imma-
terials i invisibles, les bon-
dats i tristors, les bruixes i
esperits. El tancament de
l’obra en sintetitza el sen-
tit. Un elefant gegantí ir-
romp en un sopar a l’aire
lliure, és immens, desafi-
ant... tot queda en silenci,
ningú no es mou. Després
d’uns minuts d’expectació,
l’animal marxa.

–Has vist? –li pregunten
a Kapuscinski.

–Sí –contesta mig cagat
als pantalons– era un ele-
fant.

–No –respon el com-
pany– L’esperit d’Àfrica
sempre s’encarna en un
elefant. Perquè a l’elefant
no el pot vèncer cap ani-
mal. Ni el lleó, ni el búfal,
ni la serp.

N A R R A T I V A

Parlar
com a dona

A N N A M . G I L

Emma Donoghue, Besar la bruixa.
Traducció de Roser Berdagué.

Laertes. Barcelona, 2000.

L
es rondalles, com passa en
temps de desorientació i de
canvi, tornen a ser font
d’inspiració. Fa vint anys, van
servir de model a escriptores

tan agudes com Angela Carter per
qüestionar-se la saviesa popular, el
moralisme, l’obediència a la norma, i
el premi i el càstig que se’n deriven; i
per acarar el lector a una societat
atrapada en una fractura cultural i
enfrontada a una tradició incapaç de
donar resposta a situacions noves. Ara,
la novel·lista, dramaturga, historiado-
ra i editora Emma Donoghue (Dublín,
1969) ens ofereix una particular versió
dels contes tradicionals, que presen-
ten una relació causal entre el visible
i l’invisible, privilegien el fet social en
detriment de l’individual, potencien
la família i donen més importància a
les relacions de dominació que a les
d’igualtat. I ho fa en la línia crítica i
desmitificadora de la Carter, però sota
la influència de la teoria feminista
més recent.

ARGUMENTS FEMENINS
Donoghue reflecteix els temes, inte-
ressos i arguments típicament feme-
nins (la difícil relació entre mare i fi-
lla, el pes del deure matrimonial, la
dessacralització de la figura paterna,
la lluita per l’autonomia personal, la
pervivència de l’amor romàntic, les
estratègies de la seducció, les trampes
emocionals del destí) des d’una pers-
pectiva diferent i allunyada del tòpic.
Donoghue treballa amb materials
que coneix bé (és autora de Passions
Between Women. British Lesbian Culture
1668-1801 i ha publicat la compilació
Poems Between Women: Four Centuries of
Love, Romantic Friendship and Desire). I,
en aquest darrer llibre de ficció, ens
narra tretze històries que es lliguen
per dibuixar la imatge múltiple i
boirosa de la dona, amb un humor
intel·ligent i una tècnica depurada.
Parla de la Cendroseta que marxa
amb la fada padrina; de la Bella que
descobreix en la Bèstia la pròpia
imatge; de la pobre camperola que
prefereix la llibertat al Príncep Blau;
de la complexa i feliç relació entre la
Blancaneu i la madrastra; de l’estra-
nya aventura de Pell d’Ase, que re-
torna a la llar després de fugir d’un
pare enamorat d’ella i d’estimar un
príncep indiferent; de la criada que
assumeix l’aparentment brillant des-
tí de la senyora. I de la noia que,
trencant la norma i la tradició, és ca-
paç de comprendre i besar la bruixa.

Sempre es pot canviar l’ordre de les
coses, ens diu l’autora. I ens ho diu
sense victimismes, consignes o crits.
De la millor manera: amb la creació
d’un món propi i des d’una escriptu-
ra singular. Amb aquest parler femme,
és a dir, amb aquest parlar com a
dona, tan de moda entre les escrip-
tores feministes d’avui, que relaciona
el llenguatge, el cos i el desig. I que
desmunta la retòrica predominant-
ment masculina de la cultura occi-
dental. Molt recomanable.


