
. ............................................................................................ . ............................................................................................

. ....................... ......................

◆ E S P E C I A L S A N T J O R D I ◆ XXVII
A V U I

dilluns

23 d’abril del 2001

l l ibrer ia
• Llibres catalans
• Novetats
• Llibres per a joves
• Llibre infantil

Mallorca, 301 (xamfrà Bruc)
6 - Fax 93 457 82 93

08037 Barcelona

El poder dels llibres
➤ L’any 1989, Dai Sijie, un jove cine-
asta xinès de 35 anys, presentava el seu
primer llargmetratge a la Quinzena
dels Realitzadors del Festival de Cannes.
La pel·lícula es titulava Chine, ma doleur
(La Xina, el meu dolor). Rodada a França,
on Dai Sijie vivia des de feia 5 anys, ex-
plicava la història d’un jove exiliat al
camp per les autoritats xineses per es-
coltar massa alta música considerada
burgesa, frívola i reaccionària.

Aquesta història, si bé no era preci-
sament la del mateix cineasta, s’hi as-
semblava força: com el protagonita del
seu film, Dai Sijie també havia estat
enviat 15 anys abans pel govern de Mao
a un poble camperol de muntanya per
a la seva reeducació.

A Balzac i la petita modista xinesa, aquest
cineasta xinès, definitivament instal·lat
a França, reprèn el tema de la reeduca-
ció en el temps de la Revolució Cultural
xinesa. Aquesta vegada, però, recupera
els seus anys de joventut a la muntanya
per explicar-nos la seva estada forçosa,
amb el seu amic Luo, en aquell poble.

L’obra podria haver esta una història
de persecució política, dolorosa i dra-
màtica. Dai Sijie ha apostat, en canvi,
per oferir-nos una mena de conte llarg,
rústic i alegre, una història d’amistat i
d’amor, on la duresa de les condicions
de vida a què estaven exposats tots els
que van haver de patir un procés de
reeducació es només el teló de fons.

Dai Sijie adopta el paper de narra-

dor, però els veritables protagonistes
de l’obra són Luo i la petita modista del
poble. L’amor d’aquesta particular pa-
rella neix quan Luo inicia la modista
en la lectura de Balzac, un autor pro-
hibit a la Xina de Mao.

Tant Dai Sijie com Luo i la seva
amiga descobriran tot un món nou a
través dels llibres prohibits que conté
una maleta que roben i que els ofereix
llibres d’autors clàssics com ara Balzac,
Dumas, Flaubert, Tolstoi, Dostoievski i
Dickens. D’aquesta manera, la litera-
tura esdevé el veritable desencadenant
de tota una revolució en aquests joves,
que lluny de reeducar-se mitjançant els
durs treballs a què estan obligats, com
veritablement aprendran és llegint les
vivències que s’expliquen en llibres
com ara El comte de Monte-Cristo, Jean
Cristophe i El pare Goriot.

La pel·lícula basada en Balzac i la pe-
tita modista xinesa es rodarà a la Xina
pròximament.

UNA BECA PER ESTUDIAR A FRANÇA
Com el narrador de l’obra, l’autor,
nascut el 1954, també va passar 4 anys
(del 1971 al 1974) reeducant-se en un
poble camperol xinès. Mort Mao, Dai
Sijie va entrar a la universitat per cur-
sar-hi estudis d’història de l’art. El
1984 va aconseguir una beca per con-
tinuar els seus estudis a França, però
un cop allà els va abandonar per dedi-
car-se al cinema.

Ara li ha arribat el torn de provar
sort amb la literatura i, de moment, la
veritat és que no li ha anat gens mala-
ment. 200.000 exemplars... Pocs poden
presumir d’haver arribat tan lluny
amb la seva primera novel·la.

E N T R E V I S T A

Dai Sijie
Novel·lista i cineasta xinès

➤ ➤ ➤
L.D. ¿En algun moment li ha passat
pel cap nacionalitzar-se francès?
D.S. Hi he pensat diverses vega-
des, però mai m’he decidit
perquè crec que per als meus
pares seria un xoc que jo tornés
a la Xina sent francès.
L.D. Encara que no era la seva prin-
cipal preocupació, ¿creu que amb
‘Balzac i la petita modista xinesa’ el
lector pot tenir una visió encertada
del que va ser la Xina de Mao?
D.S. Sí, encara que només serà
una visió de les moltes que hi
ha: la meva.
L.D. En el llibre, no obstant, no hi
trobem cap judici sobre la Xina de
la Revolució Cultural...
D.S. No, mai jutjo res. La gent de
París sí que ho fa, però jo en-
cara no he après aquest costum
de tenir un punt de vista. No és
la meva manera de ser.
L.D. El seu llibre es llegeix pràctica-
ment d’una tirada...
D.S. No ho sé, això ho hauríem
de preguntar als lectors. Jo, un
cop el vaig escriure, no el vaig
tornar a rellegir. De vegades,
però, en fullejar alguns passat-
ges, he pensat que el podria
haver escrit millor, fins i tot.
L.D. ¿La Xina d’avui en dia és molt
diferent de la del seu llibre?
D.S. El nivell de vida ha evoluci-
onat molt. Al poble de munta-
nya on jo vaig patir la meva
reeducació ja hi ha televisions.
Abans, els xinesos s’interessa-
ven per la política i la ideologia;
ara, pels diners. Globalment, la
gent no ha canviat gaire. Si puc
dir que la Revolució Francesa
no va canviar el poble, també
ho puc afirmar de la revolució
maoista...


