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Dai Sijie
Novel·lista i cineasta xinès
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FRANCESC MELCION

“Les grans revolucions realment no
canvien les persones”El cineasta xinès Dai

Sijie es va donar a
conèixer a França al
Festival de Cannes de
1989. Ara acaba de
publicar la seva
primera novel·la,
‘Balzac i la petita
modista xinesa’
(Ed.62). L’obra,
ambientada en
l’època de la
Revolució Cultural, ha
venut més de 200.000
exemplars a França i
ha estat traduïda a 24
idiomes

LOURDES DOMÍNGUEZ

L.D. ‘Balzac i la petita modista xi-
nesa’ és, en principi, una novel·la
autobiogràfica...
D.S. La trama principal és au-
tèntica i inclou moltes expe-
riències que vaig viure durant
la meva reeducació en un po-
ble de muntanya xinès. Un
jove amic meu i jo vam llegir
llibres prohibits a una cam-
perola, i fruit d’aquesta lectu-
ra, la noia, que en la novel·la
és una modista, va canviar la
seva forma de ser i d’actuar.
Tampoc puc dir que el llibre
sigui autobiogràfic al cent per
cent, perquè els protagonistes
són la modista i el meu amic,
en Luo, i no pas jo, que només
sóc el narrador.
L.D. ¿És tracta, doncs, d’una histò-
ria que feia temps que volia ex-
plicar?
D.S. Sí, feia temps que tenia
pensat fer-ho, però hi havia
dos obstacles que primer ha-
via de resoldre: d’una banda,
saber per què per al meu amic
Luo va ser tan important lle-
gir aquells llibres a la modis-
ta; de l’altra, no aconseguia
trobar una escena prou inte-
ressant i que alhora expliqués
tot el sentiment de revolta
que experimentàvem en
aquella època.
L.D. El llibre explica situacions
molt tràgiques, com per exemple
quan els feien carregar cubells de
fems a l’esquena...
D.S. El meu propòsit en escriu-
re el llibre no era, en cap cas,
crear res tràgic. La història en
si mateixa no és dura, el que
és dur és el context en què té
lloc, és a dir, les mesures de
reeducació proposades per
Mao a l’època de la Revolució
Cultural xinesa. La novel·la no
vol denunciar la reeducació.
No és una obra política, sinó
que el que volia fer era mos-
trar com un llibre pot canviar

una persona.
L.D. De fet, la lectura dels llibres
prohibits revolta els joves prota-
gonistes amb més força que la
Revolució Cultural organitzada
per tot l’Estat xinès.
D.S. Jo crec que la Revolució
Cultural xinesa no va aconse-
guir canviar res realment. De
fet, cap de les grans revoluci-
ons, ni tan sols la francesa, ha
canviat les persones. No crec
que ningú pugui afirmar que
la Revolució Francesa hagi
canviat el francesos.
L.D. Quinze dies després que Ber-
nard Pivot recomanés el seu llibre
en una emissió del programa
‘Bouillon de Culture’, l’editorial
Gallimard va reimprimir 60.000
exemplars de la seva novel·la.
¿Creu que hauria tingut el mateix
èxit de vendes sense la col·labora-
ció dels mitjans de comunicació?
D.S. Penso que en el meu cas ha
funcionat molt bé la difusió
als mitjans de comunicació
però també el boca-orella.
Sense l’ajuda de Bernard Pi-
vot, potser n’hauria venut uns
20.000 exemplars, que per a
una primera obra, tampoc no
estaria gens malament.
L.D. Sí, però gràcies als ‘media’
n’ha venut ja 200.000 exemplars a
França.
D.S. És cert. Però, mira, el llibre
s’ha traduït a 24 llengües i no
crec que només sigui degut al
fet que Pivot digués que era
una petita obra mestra, per-
què fora de França no conei-
xen aquest senyor.
L.D. Si era una història que feia
temps que volia explicar, per què
va decidir fer-ho a través d’un lli-
bre i no d’una pel·lícula, vostè que
és cineasta?
D.S. Per dues raons: primer de
tot, perquè amb el llibre volia
fer un petit homenatge a la
literatura; i, en segon lloc,
perquè cap productor de ci-
nema apostaria per la meva
història.
L.D. Per què?
D.S. Perquè els productors de
pel·lícules no posen diners per
fer films que vagin sobre lite-
ratura!
L.D. Ja fa 16 anys que va abando-
nar la Xina per anar a França.
¿Ha tingut alguna mena de pro-
blema per escriure en francès?
D.S. Uns quants, per això sem-
pre treballava amb el diccio-
nari al costat. Com que ja sa-
bia que era una història que
no publicaria a la Xina, vaig
decidir escriure-la en francès.
De fet, per mi ha estat una
gran satisfacció veure que
me’n sortia amb la llengua
francesa. De tota manera, he
volgut que hi hagués algú que
em corregís el manuscrit.
L.D. ¿Pensava la història en xinès o

directament en francès?
D.S. No, no, en el meu cap era
una història que ja pensava
en francès. Fins i tot, la mena
de petit guió previ que vaig
fer abans d’escriure l’obra
també era en francès.
L.D. Ara que ja ha publicat el seu
primer llibre, ¿n’escriurà més o
tornarà a dedicar-se de ple al ci-
nema?
D.S. De moment, els meus
compromisos més immediats
són dues pel·lícules, una d’e-
lles la versió cinematogràfica
de Balzac i la petita modista xi-
nesa, que filmaré a la Xina.
L’altra la rodaré al Vietnam.
Però això no vol dir que vul-
gui deixar d’escriure, perquè
he vist que m’agrada fer les
dues coses. El que pot passar
és que potser hagi d’endarre-
rir la meva faceta literària.
L.D. ¿I continuarà escrivint en
francès o té pensat fer-ho en xi-
nès?
D.S. No ho sé. De fet, cada dia
escric una estoneta en xinès
per entrenar-me. És com una
mena de gimnàstica mental,
però ja es veurà.
L.D. Els autors que obren tot un
món nou als protagonistes són
clàssics francesos, anglesos i rus-
sos com ara Balzac, Stendhal,
Dumas, Flaubert, Baudelaire,

Tolstoi, Gogol, Dostoievski, Dic-
kens i Kipling. Per què aquests
escriptors i no uns altres?
D.S. Perquè no els vaig escollir
jo: eren els llibres que hi ha-
via a la maleta que roben els
dos protagonistes del llibre,
és a dir, el meu amic i jo. A
l’època de la Revolució Cul-
tural, les literatures amb més
prestigi a la Xina eren la
francesa i la russa.
L.D. ¿I no el temptava la idea
d’incloure a la maleta alguna
obra de la seva collita que l’hagi
marcat molt?
D.S. Sí, de fet vaig estar a punt
de fer sortir a la maleta una
obra de Sigmund Freud que
em donés una excusa per fer
la psicoanàlisi del poblet xi-
nès de muntanya. Però em
vaig adonar que la novel·la
perdria sinceritat i realisme.
L.D. D’entre tots els autors, Balzac
és el que marca més els perso-
natges de Luo i la modista. Però
és també el seu autor preferit?
D.S. No. Dels escriptors d’a-
quella maleta, jo en aquella
època en preferia dos: Flau-
bert i Romain Rolland. Quan
comento amb els meus amics
francesos que adorava Ro-
main Rolland quan era jove,
se’n riuen. Tu el coneixes?
L.D. No, la veritat és que no.

D.S. Voilà! Romain Rolland a
França es va llegir bastant
durant un temps, però ara ja
ningú en parla. Jean Cristophe
va ser una novel·la culta per
als meus avis, però ara ja està
oblidada.
L.D. I a l’hora d’escriure, ¿pren
aquests dos autors com a models?
D.S. En absolut. Romain Ro-
lland és un autor que de jove
adorava. Però després, quan
vaig venir a França, vaig
aprendre el francès i vaig lle-
gir l’original de Jean Cristophe.
Vaig trobar que m’agradava
més la traducció xinesa!
L.D. Com és això?
D.S. Perquè el traductor de Jean
Cristophe era un gran autor
xinès a qui se li va prohibir
escriure res propi durant la
Revolució Cultural xinesa.
Només podia traduir i, per
tant, hi posava tot el seu savoir
faire i tot el seu cor. La seva
traducció al xinès és merave-
llosa. Al meu parer, en la his-
tòria de la literatura, això no-
més ha passat una altra vega-
da i és en la traducció que
Baudelaire va fer al francès
dels contes d’Edgar Allan Poe.
En aquest cas, la traducció
també supera l’original en
anglès.
L.D. En principi, va anar a França
per estudiar-hi història de l’art.
Per què es va decidir finalment
per estudiar cinema?
D.S. És una història molt llarga
d’explicar. El govern xinès em
va enviar a França perquè a la
Xina hi faltaven experts que
poguessin en un futur hipotè-
tic comprar amb bon criteri
obres d’artistes occidentals. Un
dia, el ministre de Cultura del
meu país va venir a París i es va
reunir amb els 5 becaris que hi
estudiàvem. Quan es va assa-
bentar de quant podrien arri-
bar a costar les obres d’art oc-
cidentals de renom com ara un
Picasso, em va dir que la Xina
mai es gastaria tants diners en
una d’aquestes compres. Per
tant, va afirmar que els meus
estudis d’art a França eren in-
útils i em va ordenar que els
deixés estar. Però com que la
beca ja me l’havien donada, era
qüestió d’aprofitar-ho i estudi-
ar qualsevol altra cosa.
L.D. I per què cinema?
D.S. Perquè a París hi havia un
munt de sales de cine i jo amb
la meva beca no tenia pressu-
post per entrar-hi. Vaig pensar
que si estudiava cinema, tin-
dria un carnet que em per-
metria anar a veure pel·lícules
gratis durant 3 o 4 anys. I per
això em vaig decidir per
aquesta disciplina. Després
pensava tornar a la Xina i
continuar els meus estudis
d’història de l’art. I, mira, al
final, ni vaig tornar a la Xina
ni vaig continuar amb els es-
tudis d’art.


