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JOSEP LOSADA

“Ser bona persona és més
complicat del que sembla”

Que una mare
s’estima el seu fill
acabat de néixer
sembla un fet
inqüestionable, però
en el cas d’‘Àlbum de
família’ aquesta
estima es manifesta
d’una manera tan
terrible que
desencadena la
tragèdia familiar.
Renate Dorrestein ha
decidit acabar amb
un tòpic sentimental
com és el de l’amor
de mare i ha
aconseguit
convèncer, només a
Holanda, més de mig
milió de lectors.
Ara el seu llibre
ens arriba traduït
de la mà d’Empúries
i Anagrama

A D A C A S T E L L S

A.C. En el seu llibre compagina la
tragèdia familiar i la tendresa.
¿N’ha calculat les dosis per acon-
seguir un efecte determinat en el
lector?
R.D. En certa manera sí. La tra-

gèdia de la història s’intensi-
fica més quan se serveix en el
si d’una família feliç. La seva
felicitat és tan gran que quan
es trenca encara et sents més
corprès. Quan comences a co-
nèixer la família Van Bemmel
penses que tot ho tenen con-
trolat, que junts no els pot
passar res de dolent i, de sob-
te, arriba la tragèdia. És una
manera com una altra de
manipular la ment del lector.
A.C. Dins d’aquest món controlat i

delimitat de la família el jardí hi
té un paper important.
R.D. Sí, al llarg del llibre hi ha
un intent constant de posar
ordre en el jardí com a metà-
fora d’una vida que hauria de
transcórrer sota control. Però
el jardí, com la vida de la
protagonista, no es pot con-
trolar i ella batalla constant-
ment amb les plantes al ma-
teix ritme que batalla per ti-
rar endavant la seva vida i
aclarir els seus lapsus de me-

mòria produïts pel trauma
infantil. A més, no és casuali-
tat que el personatge que al
final l’ajuda treballi en un
garden center. Per altra banda,
també he de reconèixer que fa
poc que tinc una casa amb
jardí i estic molt ficada amb el
tema perquè és la primera
vegada que tinc l’oportunitat
de treballar amb flors i plan-
tes. No sé com començar a
posar-m’hi, però em fa gràcia
poder dominar el creixement

del meu jardí, crec que això et
dóna una sensació de control
que, mira, m’agrada.
A.C. En el seu llibre els psicòlegs
queden bastant mal parats com a
ineficaços. ¿És un problema que té
la protagonista amb ells o vostè
també comparteix aquesta idea?
R.D. Totes dues estem d’acord
amb aquesta crítica. La meva
germana petita es va suïcidar
als 20 anys quan jo en tenia
27. Ella patia de bulímia i no
li van saber diagnosticar. És
cert que en aquell temps, fa
20 anys, no se sabia tant d’a-
questa malaltia com ara, però
sempre he pensat que la po-
drien haver ajudat. És per això
que sempre m’he interessat
per totes aquestes malalties
mentals que no estaven reco-
negudes, com la depressió
postpart que pateix la mare
de la protagonista.
A.C. També aborda altres aspectes
del camp de la psicologia com ara
la pèrdua de la memòria i la di-
ficultat d’acceptar-se un mateix i
el seu passat.
R.D. Sí, el llibre explica l’evolu-
ció de la protagonista en
aquestes qüestions i crec que
si ha agradat és perquè tracta
de la por a ser aniquilats per
la nostra pròpia mare, una
por terrible perquè significa
la pèrdua de la seguretat.
Aquesta mena de pors col·lec-
tives són les que m’agrada
treballar en els meus llibres.
A.C. ¿Com s’ha documentat sobre la
depressió postpart?

La tragèdia com aprenentatge
N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Renate Dorrestein, Àlbum de
família. Traducció de Jordi
van Campen. Empúries i

Anagrama. Barcelona, 2003.

Q
uins són els motius
que fan capgirar el
destí d’una família
feliç per a con-
demnar-la a la tra-
gèdia? Encara més:

Es pot ser diferent fora de la
infantesa o de la primera jo-
ventut? Aquest i altres inter-
rogants, sovint relacionats
amb la mirada, amb els punts
de vista, són els que planteja
l’escriptora holandesa Renate
Dorrestein a Àlbum de família,
una novel·la certament pecu-
liar que obre una mica el nos-
tre limitat panorama de les
lletres europees.

Del tot inèdita, tant en ca-
talà com en altres llengües

peninsulars, la Dorrestein és
una figura de renom al seu
país, on sembla que agraden
les seves històries d’aparença
dolça i motivacions amargues.
No és estrany d’entendre l’èxit
si llegim aquest Àlbum de fa-
mília, on, tal com imaginem de
debò la vida, les coses tenen
sempre un doble fons, una se-
gona capa imprescindible que
ens ajuda a penetrar el costat
més humà de l’existència. La
dificultat del rerefons és la
incomprensió que traspuen
les veritats més pregones, les
que només es poden analitzar
des d’una mirada que encara
no ha estat presa de la conta-
minació física i espiritual.

Així, l’Ellen, supervivent de

la tragèdia que recorre aques-
ta novel·la de múltiples lectu-
res, vol entendre l’univers que
l’envolta, però a mesura que
es fa gran té més problemes
per interpretar-lo. L’Ellen es
converteix en un personatge
desvalgut i ha de tornar enre-
re per trobar el suport que
necessita. El resultat és aques-
ta història d’amistat i d’hor-
ror, d’immensa intel·ligència,
que l’autora ens explica amb
una tècnica depurada de cai-
xes xineses que va mostrant a
poc a poc l’interior del pou.

PARLAR DE SENTIMENTS
Però el que més ens sorprèn
de l’Àlbum de família és la pe-
rícia de l’autora a l’hora de

parlar dels sentiments. Quan
una bona part de la literatura
que es publica confon senti-
ments amb sentimentalisme,
Dorrestein sap jugar les seves
cartes per oferir-nos un relat
que en tot moment va més
enllà d’una superfície, la de
les relacions humanes, que
esdevé pobre en extrem quan
deixem de banda les sensaci-
ons més fosques, quan creiem
sense embuts en la nostra ex-
cel·lència. És indubtable que
aquest ha estat sempre el
motiu pel qual els nens tenen
un lloc de privilegi a la his-
tòria de la literatura, però la
mirada dels nens també és
fàcilment manipulable. Cap
manipulació és més inaccep-

table que la suposada inge-
nuïtat.

Encara hi ha un altre as-
pecte de la novel·la que mereix
el nostre aplaudiment: la seva
capacitat per a la intriga.
Dorrestein sap governar la in-
formació, anar descobrint-nos
a poc a poc el veritable estat
de l’Ellen adulta, envoltada de
personatges que, a pesar del
traç gairebé expressionista
amb què estan descrits, asso-
leixen una importància cab-
dal per entendre el relat.
L’Àlbum de família entra com
un llamp, s’acomoda als dub-
tes i tenebres de la vida fami-
liar, i després pren el vol im-
parable cap a una conclusió
inesperada. Renate Dorrestein
no deixarà indiferent els per-
seguidors de joies amagades,
però tampoc lectors menys
exigents, perquè administra
amb cura i eficàcia aquella
màxima imprescindible de la
literatura: un art que comple-
ta la vida.


