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Retrat de l’escriptora quan era adolescent

CHARLES PLATIAU / REUTERS

Marguerite Duras va néixer el 1914 a l’actual Vietnam

R E T R A T D E L ’ A U T O R A D E ‘ L ’ A M A N T ’

Els llibres
de Marguerite
Duras se
senten més
que no pas
s’entenen,
s’escolten
més que no pas
es llegeixen

El 1984 va
guanyar el
Goncourt amb
‘L’amant’,
l’exquisida
reinvenció de
la seva sòrdida
història d’amor
adolescent

Marguerite es va sentir comu-
nista fins que va morir, però
mai més es va afiliar a cap
partit perquè deia que volia
tenir la llibertat de redefinir
les seves creences cada dia.

El seu compromís comunis-
ta la va privar, a més, de gua-
nyar el premi Goncourt amb
Un dic contra el Pacífic, la no-
vel·la que va publicar el 1950.
Les línies mestres de l’estil Du-
ras ja estan marcades: repeti-
cions, silencis amb tant o més
valor que les paraules, evoca-
ció màgica del llenguatge, at-
mosfera més que no pas acció,
la soledat i la recerca de l’a-
mor absolut com a temes
principals... tot plegat bastant
críptic i difícil d’analitzar.

Els seus llibres se senten
més que no pas s’entenen,
s’escolten més que no pas es
llegeixen. Com va dir a Néstor
Almendros, director de foto-
grafia d’una de les seves pel-
lícules, ella filmava i escrivia
perquè l’escoltessin, no per-
què la veiessin o la llegissin.

El 1953 publicarà una altra
de les seves obres principals,
Les petits chevaux de Tarquinia.
En el context de la seva sepa-
ració de Mascolo, Duras des-
criu de manera excel·lent
l’envelliment programat de
l’amor, el cansament i el
menyspreu que acaben des-
truint algunes parelles. Com
les dones dels seus llibres,
Marguerite és excessiva i els
homes acaben abandonant-la
per buscar relacions potser
menys passionals i pirotècni-
ques però més serenes i equi-
librades.

També, com la majoria dels
seus personatges femenins,
Marguerite té un problema
greu amb l’alcohol que sol di-
ficultar encara més la vida
conjugal. Ja se sap... com va
escriure Albert Compte en
aquestes mateixes pàgines el 4
de gener passat: “[...] És obvi
que la millor literatura d’a-
quest segle ha estat produïda
per homes i dones que els
agradava una barbaritat això
d’aixecar el colze”. L’alcohol
és una constant en els seus
llibres, des del whisky en El
marí de Gibraltar fins al vi negre
de Moderato Cantabile, passant
pel campari de Les petits che-
vaux de Tarquinia.

ARRIBA L’ÈXIT MUNDIAL
Després de l’ensulsiada comu-
nista, de la lluita en favor de la
independència d’Argèlia, des-
prés d’haver signat la direcció
i els guions de diverses pel·lí-
cules i d’haver continuat es-
crivint incansablement, a
Marguerite encara li quedava
energia per participar en les
manifestacions i barricades
del Maig del 68, quan ja tenia
54 anys. I no només per això
sinó també per inventar-se
l’eslògan de “No sabem on
anem però no per això deixa-
rem d’anar-hi”. I, si hem de
creure el seu examant Dionys
Mascolo, la sempre rogallosa
veu de Duras va pronunciar
per primera vegada l’impaga-
ble “Prohibit prohibir”.

Però, com li va passar amb

l’expulsió del Partit Comunis-
ta francès, Marguerite surt
molt cremada del Maig del 68.
Una vegada més, la revolució
total no s’ha produït. La nova
decepció fa que a partir de
llavors no s’apunti a res més i
tingui molt clar que el fet de
ser d’esquerres ha de signifi-
car tenir llibertat de pensa-
ment però sobretot llibertat
per canviar-lo en el moment
que els dogmes se’t fan massa
petits.

Duras va trobar la vàlvula
d’escapament del seu desen-
cant fent més pel·lícules, i tot
i que mai va ser la cineasta
genial que revolucionaria el
món del cinema (tal com no es
cansava de proclamar), sí que
hi ha un parell de títols que
val la pena veure: Hiroshima
mon amour i India Song. De la
primera només en va escriure
el guió, però ja hi trobem el
significatiu desfasament entre
el comentari i la imatge, una
de les característiques princi-
pals de la filmografia de Du-
ras. Totes les seves pel·lícules
són una mena de textos fil-
mats. Per ella, rodar era també
una manera d’escriure.

Però la fama mundial li va
arribar a través de l’escriptura
i no pas de les denses pel·lícu-
les experimentals que va diri-
gir. El 1984 va guanyar el pre-
mi Goncourt amb L’amant,
l’exquisida reinvenció de la se-
va sòrdida història d’amor
adolescent. La gent en com-
prava més d’un exemplar, en
tots els mitjans només es par-
lava d’ella, les noies de
Saint-Germain-des-Prés es ves-
tien i parlaven com ella. Però
al costat del reconeixement
sorgeix un corrent d’opinió
que n’està fart, de la Duras. De
Duras la diva que es dedica als
monòlegs, que només s’inte-
ressa per ella mateixa, que es
converteix en la seva pròpia
caricatura. Ella ho reconeix:
“No sé si jo suportaria la Du-
ras”. I un crític s’atreveix a es-
criure el que molts ja pensen:
“Encara quedem uns quants
cretins que preferim la intel·li-
gència a la demència, la luci-
desa a l’etilisme, l’autodomini
a la rebequeria patològica”.

Marguerite Duras va morir
el 3 de març del 1996 acom-
panyada per Yann Andréa, el
seu últim amant. S’havien co-

negut el 1980, quan ella tenia
65 anys i ell, 27.

Al final Marguerite va tro-
bar l’amor fratern amb aquest
jove homosexual que li va fer
de xófer, de secretari i d’in-
fermer fins al final dels seus
dies. Ell va conèixer totes les
cares de Marguerite i ho va
descriure a Ese amor (Tusquets
Editores). Com a la biografia
de Laure Adler, Yann Andréa
compon el retrat d’una dona
tendra i cruel, alcohòlica i
destructiva, contradictòria i
egocèntrica però també infi-
nitament vital, seductora i di-
vertida.

Laure Adler, Marguerite Duras.
Traducció de Thomas Kauf.

Anagrama. Barcelona, 2000.

Obres
en català

➤ Malgrat considerar que
escriure era una experièn-
cia traumàtica i que cada
llibre era un assassinat de
l’autor per l’autor, Duras no
va deixar de posar en pa-
raules allò que sentia i pen-
sava fins gairebé l’últim dia
de la seva vida. Però només
sis de les aproximadament
quaranta novel·les que va
escriure han estat traduïdes
al català.

A Un dic contra el Pacífic (E-
dicions 62, traducció de
Maria Aurèlia Capmany),
descriu com la seva mare es
va arruïnar construint pre-
ses per protegir una planta-
ció d’arròs de la invasió
anual del mar. És una his-
tòria de valentia i d’amor i
també una denúncia contra
el règim colonial, però so-
bretot va significar un in-
tent frustrat de guanyar el
reconeixement de la mare
cap a la seva escriptura.

El marí de Gibraltar (Edici-
ons 62, traducció de Carme
Vilaginés) planteja, a través
de la relació entre un home
i una dona que es troben en
un viatge, com es pot fugir
de la mediocritat a través de
l’aventura.

La tercera novel·la de
Marguerite Duras, Moderato
cantabile (Edhasa), intenta
respondre a la pregunta de
si es pot arribar a matar per
amor. La protagonista és
Anne Desbaredes, una dona
alcohòlica que no sap com
educar el seu fill massa
agressiu. Aquesta història
parcialment autobiogràfica
va fer que Duras quedés
adscrita a l’estil Nouveau
Roman, una categoria que
sempre va rebutjar.

L’amistat que sorgeix en-
tre una àvia i la seva néta és
l’argument de Savannah Bay
(Edhasa, traducció de Marta
Pessarrodona). L’àvia se sal-
varà de la bogeria explicant
a la néta la vida de la seva
filla, que es va suïcidar
molts anys enrere.

Amb L’amant (Tusquets,
traducció de Marta Pessar-
rodona), Marguerite Duras
va guanyar el premi Gon-
court i la fama internacio-
nal. Encara que els crítics i
els lectors hi van veure una
història d’amor, segons Du-
ras era un llibre sobre l’es-
sència de l’escriptura. En un
gest molt propi d’ella en va
renegar dient que era una
novel·la de quiosc d’estació i
que la va escriure borratxa.

A Yann Andréa Steiner
(Proa, traducció de Jaume
Subirana), Duras explica la
relació amb el seu últim
amant i ho amaneix amb
les obsessions habituals: la
literatura, l’Holocaust, l’a-
mor, l’incest i l’evocació de
la infantesa.


