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Teranyines familiars
a Orient i Occident

➤ Nascuda a Nova Delhi i filla de pare bengalí i mare alema-
nya, Anita Desai, de 63 anys, és una escriptora índia que va
començar a escriure en anglès als anys 40 i 50, força abans de
l’aparició de fenòmens editorials com ara Salman Rushdie i
Arundhati Roy.

Traduïda a més de deu idiomes, aquesta autora ha publicat
una vintena de títols (novel·les, llibres per a infants i contes
breus) i ha estat tres vegades finalista del Booker Prize, la dar-
rera amb Dejunis i festins.

Entre els seus títols més nous podem citar El Bombai de
Baumgartner (1988), que se centra en la figura d’un jueu ale-
many que aconsegueix escapar de l’Alemanya nazi, i Viatge a
Itaca (1995), sobre la recerca espiritual dels occidentals a Ori-
ent. Abans, destaquen alguns títols com ara In Custody (1984),
Clear Light of Day (1980), Fire on the Mountain (1977) i Where Shall
we Go this Summer (1975).

Un cop pujats els seus quatre fills (Rahul, Tani, Arjun i Ki-
ran), fa deu anys, Anita Desai va decidir anar-se’n als Estats
Units a ensenyar literatura a l’Institut de Tecnologia de Mas-
sachusetts; per això, ara reparteix el seu temps entre l’Índia,
Massachussets i Cambridge.

Com en altres dels seus llibres, Dejunis i festins centra la seva
trama en l’univers dels conflictes familiars. El llibre es divideix
en dues parts. La primera la protagonitza l’Uma, la germana
gran d’una família que pertany a la classe mitjana índia angli-
citzada. L’Uma haurà de deixar els estudis per cuidar el seu
germà petit Arun i després veurà com els seus pares la intenten
casar per dues vegades i no ho aconsegueixen. Així que al final
es converteix en una dona soltera plena d’il·lusions no realitza-
des que ha de cuidar dels seus pares, quan aquests es fan grans.

A la segona part, l’escenari canvia. Ja no som a l’Índia, sinó
a Massachusetts, on Arun, el germà petit d’Uma, ha anat a
estudiar a la universitat. Allà, Arun ha de conviure en el si
d’una família nord-americana típica. Però, malgrat que en un
principi podríem pensar que hi ha un gran contrast entre dos
estils de vida tan diferenciats com l’indi i el nord-americà, a
mesura que anem llegint veiem que a totes dues famílies hi
trobem els mateixos conflictes entre pares i fills.

El menjar és una metàfora. Anita Desai identifica la primera
part del llibre amb el dejuni, perquè hi parla d’Uma, la dona
índia que té uns desitjos i unes necessitats que ningú pot ali-
mentar. Els festins, en canvi, fan referència al fet que la família
nord-americana que acull Arun sobrealimenta els desitjos dels
seus fills i els complau en tot. La moralina que en podríem
extreure de tot plegat l’explica la mateixa Anita Desai quan
explica que potser el gran problema de la societat nord-ame-
ricana és que la gent té de tot però continua sentint que li falta
allò que realment vol.

Ara Kiran, una de les filles d’Anita Desai, ha seguit els passos
de la seva mare i ha optat pel camí de l’escriptura. Senyal que
a la mare li ha anat prou bé, no?
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Illacrua. Número 85.
Associació Cultural

Illacrua. Barcelona,
gener, 2001.

L
a revista Illacrua d’a-
quest gener passat
ens ofereix una en-
trevista al dibuixant
de còmic Max. El cre-

ador de personatges com ara
Gustavo, Peter Pank i Bardin
declara: “Estar emprenyat
amb la societat em dóna
combustible per crear”, “No
existeix un còmic social i po-
lític. Això ha quedat en els
acudits dels diaris”, “Hollywo-
od s’està forrant xuclant coses
dels tebeos, mentre el còmic
continua tan magre com
sempre”.

També podem trobar arti-
cles sobre la crisi de l’ense-
nyament, el canvi climàtic, el
segell més important de mú-
sica subversiva als Països Ca-
talans, Propaganda pel fet!, i la
problemàtica que generarà a
600 famílies el tancament de
la planta de Hewlett Packard
de Sant Cugat, a més dels
apartats habituals de la secció
Barra lliure.

Revista de Girona. Número
204. Diputació de Girona.

Girona, gener i febrer, 2001.

L
a Revista de Girona
destaca a la portada
una entrevista a l’ar-
queòleg marxista Eu-
dald Carbonell, que

actualment és un dels direc-
tors de la recerca arqueològica
al jaciment d’Atapuerca. L’en-
trevista va seguida de l’extens
reportatge Del carrilet al bici-
carril. Pel Brugent i per la ruta del
tren petit, àmpliament il·lus-
trat. En l’apartat d’història
trobem un retrat de Miquel
Torroella i Plaja, cronista de
les Gavarres; en el de lletres, el
protagonista és el dramaturg
Ramon Bordas i Estragués.

A més d’un reportatge tu-
rístic sobre Bali, la revista ens
ofereix crítiques literàries de
llibres com ara Defensar-se del
foc (La Magrana), d’Antoni Tri-
as Trueta, Estampes de fi de segle
(Diputació de Girona), d’Ale-
xandre Cuéllar Basols i Empú-
ries (El Mèdol), de X. Arquilué,
P. Castanyer, M. Santos i J.
Tremoleda, entre d’altres.

Mil·lenarisme Dones religioses
Afers. Número 37.

Editorial Afers. Catarroja,
gener 2001.

A
fers. Fulls de recerca i
pensament, ens ofe-
reix, en el seu format
de llibre, el dossier
Mil·lenarisme i utopia,

coordinat i presentat per Joan
Bada. A més de l’article que
obre el dossier, trobem L’edat
de l’Esperit segons Joaquim Fiore,
per Evangelista Vilanova, Els
darrers temps en autors catalans
del segle XIV: Arnau de Vilanova i
Ponç Carbonell, per Jaume Men-
sa, El profetisme en el Renaixe-
ment, per Joan Requesens, i La
utopia de Thomas More i el mil·le-
narisme, per Josep Gil.

També podem llegir articles
sobre la violència a la València
del segle XV (Josep Ramon Se-
garra), Rubió i Ors (Albert
Mestres), els fundadors de l’IEC
(Enric Pujol), la València a
propòsit del Pla d’Ordenació
Escolar del 1936 (Josep Vicent
Boira), i anarquistes italians a
l’Espanya republicana (Gio-
vanni C. Cattini), entre d’altres,
a més de les seccions habituals
Postscriptum, Recensions i Notes.

L’Avenç. Número 255.
L’Avenç S.L. Barcelona,

febrer, 2001.

L’
editorial de L’A-
venç reclama la
transformació del
Museu Militar de
Montjuïc en una

exposició que mostri la Barce-
lona que va ser admirada per
la resta d’Europa gràcies a la
seva resistència al feixisme.

Antoni Segura dedica un
article a Ernest Lluch, i Glòria
Picazo signa un reportatge ti-
tulat Art i política a Espanya. Els
darrers anys del franquisme
(1957-1976). També cal destacar
el de M. Carmen Alén titulat
L’ús de l’occità en els impresos
propagandístics durant la Revo-
lució Francesa.

A més de les seccions habi-
tuals dedicades a les novetats i
crítica de llibres, història lo-
cal, taula de redacció i l’agen-
da cultural, la resta de la re-
vista està ocupada per un ex-
tens dossier, format per sis
articles de sis autores dife-
rents, titulat: Dones i monaquis-
me. Vida religiosa femenina a l’E-
dat Mitjana.
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Anita Desai
Narradora angloíndia

➤ ➤ ➤

“Malgrat que
escric en
anglès, intento
transmetre part
de l’olor, del so
i del ritme de
l’hindi”

“Tot i que
viatjo molt,
sempre porto
l’Índia al cor
i segueixo
la seva
actualitat”

món, després s’adona que, en
realitat, la nord-americana no
és una societat tan diferent de
la seva, com dèiem abans.
L.D. Vostè és filla de pare indi i de
mare alemanya. A casa, parlava
en alemany, i amb els amics, en
indi. Per què va optar, en canvi,
per l’anglès com a llengua literà-
ria?
A.D. No és una situació tan in-
usual a l’Índia com podria
semblar. Pensa que al meu
país hi ha més d’una quinze-
na de llengües oficials, que
fan que tothom parli la seva
pròpia llengua local i a més a
més, l’anglès.
En el meu cas concret, per ra-
ons de proximitat, em van en-
viar a una escola anglicana que
hi havia a prop de casa. Així
que la primera llengua en què
vaig començar a escriure va ser
l’anglès i m’hi vaig acostumar.
L’anglès és una llengua que
m’ha vingut donada per la vi-
da. A més, sempre he llegit
molta literatura internacional
en aquest idioma.
L.D. ¿Li ha passat pel cap alguna
vegada escriure en indi o en ale-
many?
A.D. No, no crec que en fos ca-
paç. El que sí que puc dir és
que, malgrat que escric en
anglès, intento transmetre a
la llengua anglesa part de l’o-
lor, del so i del ritme de
l’hindi. Crec que l’anglès és
una llengua molt adaptable,
molt flexible, i permet aques-
tes aportacions. Suposo que
per això l’han adoptat tants
països i tanta gent diferent.
L.D. Malgrat escriure en anglès, ¿és
una escriptora molt llegida a
l’Índia?
A.D. Quan vaig començar a es-
criure, a l’Índia es llegien
molt poc els autors del mateix
país i els editors preferien
publicar traduccions a apos-
tar per la literatura autòcto-
na. Afortunadament, la situa-
ció ha canviat moltíssim en
els darrers 20 anys. Ara hi ha
un gran interès pels escriptors
indis.
L.D. Reparteix el seu temps entre
Massachusetts, l’Índia i Cambrid-
ge. Se sent índia?
A.D. Malgrat que visc sovint fora
de l’Índia i que he viatjat molt,
l’Índia continua sent el país
que conec millor, la terra amb
qui tinc una relació més ínti-

ma. Però l’Índia és un Estat tan
dinàmic que, quan hi torno
després d’un llarg viatge, trobo
que han canviat moltes coses i
em sap greu haver-m’ho per-
dut. Encara que viatjo molt,
segueixo l’actualitat pels dia-
ris i sempre porto l’Índia al
meu cor, allà on sigui.
L.D. ¿A les dones índies encara els
queda un llarg camí per recórrer?
A.D. Si visitessis l’Índia, queda-
ries sorpresa de la quantitat de
dones que ja treballen fora de
casa: a les oficines, a les boti-
gues... Moltes dones índies ja
han canviat de mentalitat i
han començat a adquirir el
mateix sentit d’independència
i de confiança en elles matei-
xes. El problema està en els
homes, que encara continuen
veient la dona massa vegades
com un bé personal. Són ells
els que encara no han canviat
la seva visió: no veuen la dona
com un igual. Això és el que
trigarà més a canviar, crec.


