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“Uma és la
contradicció
entre el que
un vol ser i el
que la societat
t’imposa
que siguis”

“No volia fer
una literatura
envitricollada,
enrevessada,
sinó
cristal·lina,
neta”

L.D. El tema de les pressions i tensi-
ons en el si de la família és recur-
rent al llarg de la seva obra...
A.D. Parlar sobre els conflictes
familiars és natural en una es-
criptora. És un tema fàcil de
tractar, perquè forma part del
món de la dona i, per tant,
quan comences a escriure hi
fas referència perquè el conei-
xes molt bé. A més, en fer re-
ferència als conflictes i les re-
lacions familiars també estàs
escrivint sobre el món, perquè
és un tema molt i molt ric.
De totes maneres, crec que ara
ha deixat de ser una matèria
central de la meva narrativa
per passar a ser un aspecte més
dels molts que tracto.
L.D. ‘Dejunis i festins’ se centra en la
psique de personatges individuals
com els germans indis Uma i Arun.
No obstant això, ¿creu que podríem
dir que partint d’aquesta indivi-
dualitat, el lector acaba contem-
plant un retrat de la societat índia
i nord-americana contemporània?
A.D. En cap cas he intentat que
Uma o Arun representin tota la
societat índia, que, d’altra
banda, és massa complexa i ri-
ca per tenir un únic prototipus
de persona. Uma i Arun s’han
de prendre com a personatges
individuals i prou.
L.D. ¿Però no creu que a través d’ells
podem conèixer una mica més l’Ín-
dia actual?
A.D. Podria ser. De tota manera,
els meus personatges servirien
al lector per conèixer la meva
visió de l’Índia només, que no
té per què coincidir amb el que
és realment el país. A més, no
crec que cap escriptor sigui ca-
paç de reflectir la riquesa de
matisos de la societat índia a
través dels seus llibres, perquè
és una societat molt complexa.
Sempre estaríem parlant de
reflectir-ne una petita part.
L.D. Uma, la germana gran, repre-
senta la lluita per alliberar-se de les
imposicions de la tradició i la soci-
etat índies...
A.D. Uma representa la contra-
dicció entre el que un vol ser i
el que la societat t’imposa que
siguis. Ha de sacrificar les seves
necessitats i els seus desitjos
per cuidar el seu germà Arun i,
més tard, els seus pares. Podrí-
em dir que Uma no viu la seva
vida, sinó la vida que li ve do-
nada, imposada, i que ella no
hauria escollit mai. I encara
que no és una persona especi-
alment intel·ligent o cultivada,
entreveu que hi ha un món
molt més ric que el que li ha
tocat viure. Aquesta és la seva
gran tragèdia: ser conscient
que podria viure d’una manera
totalment diferent.
L.D. Al dividir el llibre en dues parts,
¿volia mostrar la contraposició en-
tre la família nord-americana que
acull Arun als Estats Units i la seva
família índia?
A.D. Quan vaig començar a es-
criure Dejunis i festins i vaig de-
cidir estructurar-lo en dues
parts ben diferenciades, vaig
pensar que seria interessant
mostrar el contrast entre la fa-
mília nord-americana dels Pat-
ton i la família índia d’Uma i

Arun. Però després, a mesura
que la història anava avançant,
em vaig adonar que en realitat
no eren dos nuclis familiars tan
diferents. Totes dues famílies
acaben tenint els mateixos
problemes a l’hora d’educar els
fills, i això demostra que, a la
pràctica, arreu es donen els
mateixos conflictes i tensions.
L.D. Però els pares d’Uma i Arun es-
tan tan units que fins i tot es refe-
reix a ells amb el nom d’‘elpapai-
lamama’, mentre que a casa dels
Patton cadascú campa pel seu
compte...
A.D. Sí, però fixa’t que malgrat
aquesta llibertat, Rod i Melanie
–fills dels Patton– i el mateix
Arun acaben patint la pressió
familiar dels Patton igual que
Uma la d’elpapailamama.
L.D. Per què decideix referir-se als
pares d’Uma amb ún unic nom?
A.D. Perquè formen una unitat
tan indivisible que els fills els
veuen com elpapailamama. Són
com un únic Déu amb dos caps
que imposa les seves lleis des
del seu tron.
L.D. ¿El títol de l’obra fa referència a
les dues parts del llibre?
A.D. Sí, però tampoc és que vul-
gui dir que a l’Índia es desjuna
i que als Estats Units tothom es
passi el dia menjant, sinó que
el menjar és una metàfora.
Identifico la primera part del
llibre amb el dejuni perquè hi
parlo d’Uma, la dona índia que
té uns desitjos i unes necessi-
tats que ningú pot alimentar. Els
festins, en canvi, fan referència
al fet que la família Patton so-
brealimenta els desitjos dels seus
fills.
L.D. Però malgrat aquesta sobreali-
mentació, els fills dels Patton tam-
poc no són feliços...
A.D. Perquè els Patton no els do-
nen el menjar que realment

necessiten! Melanie, la filla, és
bulímica, s’afarta de menjar,
però no del menjar adequat,
sinó de xocolatines, dolços, ca-
cauets... Després, acaba vomi-
tant. Aquest és potser el pro-
blema de la societat nord-ame-
ricana: estan sadollats per ex-
cés, tenen de tot però molts
senten que els falta allò que
realment volen i que ni ells
mateixos saben què és. És una
societat tan lliure, tan oberta,
que la gent al final no sap què
fer-ne, de tanta llibertat.

Uma i Melanie representen
els dos extrems: l’una, que té
unes ànsies de llibertat molt
grans, es troba que no les pot
satisfer mai; i l’altra, que té to-
ta la llibertat de decisió del
món, acaba sent infeliç perquè
no sap com utilitzar-la.
L.D. Ni Uma ni Melanie podran ser
felices, doncs...
A.D. No ho sé, perquè cap de les
dues parts del llibre té un final
tancat.
L.D. Per què no?
A.D. Perquè tot final tancat im-
plica una mena de conclusió.
La vida no en té, de conclusió,
i intentar donar-li’n una en el
meu llibre seria poc realista. He
volgut mostrar que la vida
continua, que no hi ha cap ca-
mí escrit ni establert. No volia
jugar a ser Déu amb els meus
personatges i tancar-los i do-
nar-los una fi concreta, perquè
seria com intentar completar el
cicle de la vida, que no té fi.
L.D. Per què és tan important el
menjar en el seu llibre?
A.D. Perquè és una metàfora que
em va perfecta per il·lustrar
com és la família índia i la
nord-americana. A l’Índia, pre-
parar el menjar és tot un ritual,
perquè tots els membres de la
família es reuneixen al voltant

de la taula i cadascú té el seu
rol: el pare proporciona el
menjar, la mare el prepara i el
dóna a la resta de la família i
els fills l’accepten. A casa dels
Patton, en canvi, cadascú dina
quan pot, quan vol i el que vol.
Per tant, les relacions que s’es-
tableixen a causa del menjar
són totalment diferents.
L.D. La primera part del llibre ens
remet a una cultura i una societat,
l’índia, que per a un lector occi-
dental és molt llunyana. No obstant
aquest fet, ¿com és que acabem ve-
ient Uma com un personatge tan
familiar?
A.D. A mi també m’ha sorprès
que molts lectors m’hagin dit
que han acabat coneixent Uma
a fons i identificant-s’hi. Això
em fa pensar que malgrat les
diferències entre Orient i Occi-
dent, tots els humans compar-
tim, en definitiva, els mateixos
desitjos i dubtes, les mateixes
pors i esperances.
A més, en escriure aquest lli-
bre, no he volgut sobrecarregar
la història amb matisos de la
cultura índia massa particu-
lars, perquè podrien impedir
que el lector entrés en la his-
tòria. No volia fer una literatu-
ra envitricollada, enrevessada,
sinó cristal·lina, neta.
L.D. Quan Arun conviu amb els Pat-
ton després de marxar de l’Índia
per estudiar als Estats Units, es
troba que tot el sorprèn. ¿És la
sensació que va tenir vostè mateixa
quan va aterrar als Estats Units?
A.D. Sí, és una experiència bas-
tant autobiogràfica, en aquest
cas. Crec que no hauria pogut
escriure aquesta part del llibre
si jo no hagués viscut aquesta
sensació. De totes formes, en-
cara que superficialment Arun
queda fascinat per aquest nou


