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El descobriment d’una autora
➤ Renate Dorrestein (Amsterdam, 1954) porta disset novel-
les escrites, però aquí havia passat del tot desapercebuda. Àl-
bum de família, la seva quinzena novel·la, ha estat la que l’ha
catapultada al món i en català ens arriba a través d’Empúries
en traducció de Jordi van Campen. Quan demanes a Dorres-
tein què té aquesta novel·la que no hagin tingut les anteriors
respon amb un argument inqüestionable: “El motiu és ben
prosaic: ara tinc una agència americana molt bona que ha
mogut la novel·la per tot el món”. Són coses que passen en
aquesta comunitat europea que encara ha de passar pels Es-
tats Units per descobrir autors de llengües minoritàries. De
tota manera, això de minoritàries ja se sap que és un dir, per-
què només en holandès Dorrestein ha venut sis cents mil
exemplars d’aquest Àlbum de família tan allunyat dels tòpics.
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Renate Dorrestein
Novel·lista holandesa
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JOSEP LOSADA

“Jo sóc
feminista,
però això no
vol dir
que escrigui
llibres
feministes”

R.D. Fa 25 anys jo era periodista
quan de sobte es va, digués-
sim, descobrir la depressió
postpart. Vaig escriure diver-
sos articles en aquell temps i
vaig entrevistar força dones
que la patien. Em van explicar
que la gent que pateix aquesta
malaltia en casos extrems la
relaciona amb la religió, com
fa la protagonista del llibre.
Potser sentir-se Déu o guiat
per Déu o el Diable és l’única
manera d’acceptar una cosa
que està tan en contra de la
naturalesa d’una mare com és
rebutjar el fill acabat de néi-
xer. De fet, trobar documen-
tació no m’ha estat mai difícil.
És qüestió de consultar els
entesos. Per exemple, quan
vaig escriure Aquest és el meu
cos [novel·la no traduïda] volia
que un personatge enterrés
un cadàver al seu jardí i vaig
preguntar si això era legal a
un conegut que treballa en
una funerària. Em va dir que
sí, però que no ho posés per-
què sinó tothom aniria enter-
rant gent als seus jardins. No
li vaig fer ni cas, però no va
passar res perquè tothom
considera que és un fet no-
vel·lesc i que és una cosa que
només se li pot acudir a un
novel·lista sonat. Això de do-
cumentar-se, molts cops fa
més bé a qui escriu per sen-
tir-se segur que no pas a qui
ho llegeix, que li és ben igual
si és cert o no.
A.C. A ‘Àlbum de família’ es dedica
sense pietat a carregar-se tòpics
sentimentals com ara l’amor de
mare o l’estimació pels nens pe-
tits. Per què?
R.D. Hi ha molts clixés familiars
que no són certs i que poden
ser perillosos perquè es donen
per descomptats. Els metges
pressuposen que les mares
seran afectives amb els seus
nadons i si no és així els costa
molt d’assumir-ho. Són elles
les que han de superar soles
aquesta depressió, aquest re-
buig al nadó. El clixé de l’a-
mor de mare perdura perquè
volem creure que els nens es-
tan salvats i no sempre ho es-
tan. Hi ha nens que estan
molt maltractats pels seus
pares, però aquest és un tema
tabú, que no volem reconèi-
xer. Els nens no ho expliquen
mai perquè la lleialtat cap als
pares és enorme i els costa
molt parlar del que pateixen a
casa.
A.C. Com se li va acudir la tragèdia
familiar d’aquesta novel·la?
R.D. Fa cinc anys, la societat
holandesa es va veure tras-
balsada perquè en poc temps
es van donar diversos casos de
violència domèstica en què els
pares mataven els seus nens i
se suïcidaven. Em va colpir
especialment el cas d’un ma-
trimoni de dentistes d’un pe-
tit poble a qui se’ls va morir el
fill petit de leucèmia i van
decidir matar els altres dos
fills i suïcidar-se perquè la fa-
mília estigués reunida i in-
tacta. La mala fortuna va fer

que un cop estaven els fills
morts els veïns de baix van
sospitar que alguna cosa es-
tranya passava i van cridar la
policia. Van detenir els pares
abans que poguessin ma-
tar-se. El pare ho va fer a la
presó, però la mare encara és
viva. En casos com aquest les
intencions no són diabòliques
sinó que són actes d’amor.
A.C. Amor?
R.D. Sí, un amor molt malaltís,
si vols, però és amor. A mi
m’intriga com en una família
feliç, que viu en la concòrdia,
que està equilibrada, de cop
passa alguna cosa que deixa
d’anar bé i s’arriba a aquest
extrem. Ens pot passar a tots i
per entendre aquesta dinàmi-
ca vaig escriure el llibre.
A.C. I ara, després d’‘Àlbum de fa-
mília’, pot arribar a entendre com
una mare pot matar els seus fills?
R.D. Sí, perquè la veig com a
víctima i no com a botxí. Ella
és tan víctima com els altres.
A.C. Un dels grans encerts de la no-
vel·la és una estructura no cronolò-
gica que li permet anar endavant i
endarrere en la narració de la tra-
gèdia familiar. Per què, diguéssim,
s’ha complicat tan la vida?
R.D. Sembla que hagi estat molt
complicat però no és així.
L’estructura m’ha vingut do-
nada pel fet que la protago-
nista no pot pensar en el pas-
sat gaire estona seguida per-
què li és massa dolorós i ales-
hores hem de tornar al pre-
sent.
A.C. La novel·la està narrada en
primera persona, una persona

que va evolucionant perquè ens
parla des de diverses èpoques de la
seva vida. Quan comencem a co-
nèixer la protagonista és una ne-
na de 12 anys. ¿No li ha estat di-
fícil crear una narradora d’a-
questa edat?
R.D. No, perquè jo vaig ser nena
durant un temps i en sóc tota
una experta. Crec que la meva
edat interna són els 12 anys.
És una edat magnífica perquè
encara mantens la màgia de
la infantesa i ja comences a
entendre algunes coses del
món dels adults.
A.C. Per què són tan importants els
noms per a la seva protagonista?
R.D. Ella pot controlar la seva
gent posant-los noms dife-
rents, així és com si se’ls fes
seus i és coherent amb la seva
manera màgica de pensar. És
divertit qüestionar totes les

coses que ens vénen donades;
també els noms. L’obsessió de
la protagonista és entendre
què està passant a casa seva,
per això necessita trobar el
nom correcte per a cada cosa.
A.C. I el títol de la novel·la també ha
estat important?
R.D. Bé, hi ha una anècdota cu-
riosa sobre això: en holandès i
en anglès es titula Un cor de
pedra, però els editors italians
em van dir que no els sonava
bé aquest títol i em van sug-
gerir Àlbum de família que, ca-
sualment, és com jo la volia
titular originalment i no vaig
poder perquè en holandès ja
existia un llibre amb aquest
títol. Després vaig pensar que
es mantingués aquest títol on
es pogués i per això la tra-
ducció castellana i catalana
també és Àlbum de família. És
un títol que té molt sentit
perquè al llarg de la novel·la
ella s’està enfrontant a les fo-

tografies del passat de la seva
família, és com si fullejant
l’àlbum anés recuperant la
memòria, encarant-se als fets.
A.C. ¿Ha patit a l’hora d’escriure
una història tan dura com
aquesta?
R.D. Gens, i em sento un mons-
tre quan ho dic, però és cert.
He disfrutat molt fent aquest
llibre perquè l’escriptura fluïa.
De tota manera, reconec que
és un llibre dur. Particular-
ment l’escena en què la mare
agredeix el nadó amb un im-
perdible. El meu editor volia
que ho eliminés, però no ho
vaig fer perquè em calia un
signe molt evident de la boge-
ria de la dona. Tampoc es pot
dir que m’hi recreï ni que sigui
morbosa. És només una frase
creada per exposar aquest fet
sense que permeti dubtar de

l’estat mental de la mare de la
protagonista. He rebut moltes
cartes de lectors que m’han dit
que no podien dormir per
culpa d’aquesta frase.
A.C. Si la literatura és una via de
coneixement de l’ésser humà, ¿què
ha descobert a través d’aquesta
novel·la?
R.D. En aquest llibre tots els
personatges volen ser bons i
ser persones decents, però ser
humà és una tasca tan com-
plicada que sovint no ens en
sortim i podem arribar a fer
coses que en teoria ens sem-
blava impensable que po-
guéssim arribar a fer.
A.C. En la novel·la hi ha algunes
reivindicacions feministes. Només
són pinzellades però toca el tema
dels maltractaments a la dona; de
la falta d’estudi sobre les malal-
ties que només afecten les dones; el
paper de l’home de la casa és ex-
tremadament passiu...
R.D. Sí, és que jo sóc feminista,
però això no vol dir que es-
crigui llibres feministes. Estic
d’acord amb el que dius dels
maltractaments i dels estudis
de medecina, però crec que el
paper del pare és passiu per-
què ell és un nyicris molt frà-
gil. Es nega a aturar-se i mirar
què està passant al seu vol-
tant. Té por de tot el que pot
posar en perill la seva vida fa-
miliar perfecta, controlada,
meravellosa i intocable.
A.C. Una de les curiositats de la
novel·la és la professió dels pares:
arxiven retalls de premsa sobre els
Estats Units.
R.D. Sí, la gent en les novel·les
ha de tenir una professió i so-
vint són escriptors, cosa bas-
tant avorrida. Jo volia una
professió real que permetés
creure a la protagonista, quan
és una nena, que els seus pa-
res són molt poderosos per-
què dominen la informació
dels Estats Units i desen els
Estats Units sencers en els
seus arxius. Als anys 70 Ho-
landa estava constantment
bombardejada d’informació i
productes americans. Als nens
els encantaven els texans, la
Coca-cola i els herois ameri-
cans. Amb l’arribada a la Llu-
na, que em va impressionar
molt, es creia que Amèrica ens
obriria un nou món.
A.C. Vostè ha continuat sent con-
sumidora de productes, si més no,
anglosaxons. Ha dit en alguna
ocasió que se sent influïda per
aquesta literatura.
R.D. Sí, en aquest llibre potser
no tant, però un dels meus
referents és Ian McEwan. Con-
cretament a Àlbum de família
m’he sentit influïda per Kurt
Vonnegut. Em va obrir els ulls
en el sentit que pots escriure
coses ben tristes fent comèdia.
M’agraden els seus canvis
temporals i el fet d’haver de
tornar al passat per superar els
traumes. A més, també m’a-
graden els americans perquè
en els seus llibres combinen
geografies molt diferents. En-
cara que a Àlbum de família
només topem amb la monoto-
nia del camp holandès.


