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Sarah Waters ha trenat un novel·la basada en l’engany

Ni un pam de net
N A R R A T I V A

F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

Sarah Waters, Falsa identitat.
Traducció de Rosa Maria

Calonge. La Magrana

(català) / Anagrama

(castellà). Barcelona, 2003.

Q
uan a la coberta
d’un llibre se’ns
diu que és “absolu-
tament irresisti-
ble” (Observer) i a la
contracoberta ens

informen que és “una lectura
compulsiva” (The Times), un no
sap ni si paga la pena d’obrir el
llibre: fa por que tot sigui un
engany. Quan el llibre en
qüestió té 488 pàgines, ens ar-
riba vestit de novel·la històrica
sobre l’homosexualitat i tot
plegat amanit amb un i altre
premi, un, que sóc jo i que
desconfia de tots aquests or-
naments, pateix, té por que li
sigui gairebé impossible aca-
bar el llibre o per pesat o per
superficial o per sectari o per
massiu. Ara bé, com en tantes
altres coses tantes altres vega-
des, aquest un que sóc jo s’e-
quivoca.

Falsa identitat és una novel·la
ambientada al Londres victo-
rià, en una casa al camp re-
gentada per un intel·lectual de
l’època i en un manicomi de la
rodalia de la capital anglesa.
L’argument gira entorn de du-
es noies: l’una, la Sue, es una
lladre honesta, òrfena, la seva
mare va morir a la forca per
assassinat; l’altra, la Maud, in-
tel·lectual forçada pel seu oncle
a investigar la literatura eròti-
ca i pornogràfica, també és òr-
fena: la seva mare aristòcrata
va morir de part en un mani-
comi. La Sue participa en un
pla per robar la fortuna que ha
d’heretar la Maud; la Maud
participa en una trama utilit-
zant la Sue per alliberar-se del
seu oncle. Per aconseguir el pla
de l’una l’altra ha d’acabar
tancada en un manicomi, i vi-
ceversa. La trama s’embolica

sobre si mateixa i quan espe-
rem respirar tranquils fa un
gir que ens deixa exhausts, in-
tentant recuperar l’alè. Així
una vegada i una altra. Waters
ens fa caminar ràpid, però do-
nant voltes en cercles gairebé
concèntrics, insinuant-nos allò
que creiem que sabem, di-
ent-nos mitges veritats i mitges
mentides.

ENGANYAR I ENGANYAR
Tots els personatges ens ama-
guen part de la veritat, tant les
dues protagonistes com el
gentleman –que posa en con-
tacte les dues noies–, el senyor
Lilly –oncle de la Maud– i la
senyora Sucksby –que ha
exercit de mare de la Sue–. En
aquesta novel·la tot són en-
ganys. El que enganya és en-
ganyat, una, dues, les vegades
que calgui. Però en comptes de
desconcertar-nos, aquests can-
vis de rumb no ens eviten tenir
molt clar quin serà el final,
com acabarà tot plegat. Les
preguntes van en la direcció de
com fer que allò que ha d’es-
devenir, esdevingui. Les dues
veus narratives –primera i
tercera parts la Sue, segona
part la Maud– ens dosifiquen
la informació i ens intensifi-
quen les emocions d’aquestes
dues amants que ho tenen tot
en contra per estimar-se. S’es-
timen i es fan la vida impossi-
ble a parts iguals, i no es maten
perquè no poden i el seu amor
creix a l’ombra de l’aparença
senyora-donzella, en l’aparen-
ça de la innocència de no saber
res sobre la nit de noces.
Aquest joc narratiu a dues veus
diferenciades fa avançar l’acció
amb un ritme canviant, ara
lent ara de pressa, i ens fan

desitjar saber quin seria el
punt de vista dels altres perso-
natges, els que no parlen: què
pensen, què senten, com són,
en definitiva.

Waters comptava amb tots
els elements per fer una no-
vel·la espectacle, amb una
morbositat desmesurada, amb
sang i fetge i moltíssimes es-
cenes eròtiques per llegir amb
una sola mà. Però res no passa
gairebé mai de la ratlla de la
prudència, de la dosificació.
Ens atemoreix amb les des-
cripcions de les cases fosques i
la ciutat emboirada de cendra,
amb l’elegància de les senyores
victorianes enfront la brutali-
tat de les infermeres del ma-

nicomi, la violència física da-
vant la violència psicològica,
elements que equilibren la no-
vel·la i actuen com a termòstat.
I les ganes de fugir, sempre
fugir, que són el motor i el fre,
aquella força espiral que si
mires enfora és centrífuga i si
mires endins, centrípeta.

INICIACIÓ I CONEIXEMENT
Aquest és un llibre que no
parla de lesbianisme, sinó d’a-
mor. I la manera com Waters
ens mostra el naixement d’a-
questa relació, on es barreja
l’amor sensual i l’autoculpa de
saber que l’amant serà el botxí,
és magistral. Un dels elements
més sorprenents és com l’es-

criptora posa de costat la ini-
ciació innocent en l’amor amb
el coneixement intel·lectual
sobre la literatura eròtica i
pornogràfica. L’una ho sap tot
sobre la vida real, i l’altra ho ha
llegit tot. I és clar, nosaltres ho
estem llegint. Paradoxa. Wa-
ters ens manté en la penom-

bra, expectants,
encuriosits però
sense separar-nos
de la trama i de les
desgràcies que,
ara sí i ara també,
assetgen les nos-
tres heroïnes.

Amb tot, aques-
ta novel·la té dos
grans problemes,
al meu parer. El
primer, que per
alguns podria ser
un avantatge, és
que és una novel-
la molt cinemato-
gràfica, i per fer
cinema ja hi ha
guions i hi ha al-
tres mitjans. La li-
teratura ha de
buscar els límits
de l’escriptura, i
això sembla que,
senzillament, no
li importa en ab-
solut a la nostra
escriptora. Però si
això pot passar i
pot ser qüestió

d’opinió, el que no pot passar
és que l’edició catalana acu-
muli tants despropòsits tipo-
gràfics, ortogràfics i sintàctics
que de vegades un no sap si s’ha
de riure o plorar. Amb prou
feines hi ha una pàgina que si-
gui lliure de màcula. No es
tracta d’una errada o dues
–tots ens equivoquem, comen-
çant per mi–, sinó de proble-
mes més greus: hi trobem una
manca total de respecte pel
lector, que no és disculpable.
Potser van ser les presses per
treure l’edició en català al ma-
teix temps que sortia la caste-
llana, però el resultat és, per
dir-ho clar, indigne d’una bona
novel·la com aquesta.

La rutina de la guerra
A S S A I G

C A R L O S G O N Z Á L E Z

Nuha al-Radi, Els diaris de
Bagdad. Traducció d’Anna

Jolis. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2003.

E
l món editorial ja fa
temps que segueix de
ben a prop les crisis
internacionals. L’inte-
rès no és, però, gra-

tuït. Davant un conflicte con-
cret, generalment armat, el
sector ofereix una resposta lite-
rària cada vegada més contun-
dent. La guerra de l’Iraq, en
aquest sentit, no ha estat una
excepció. Les llibreries del país
han tingut, tenen i, durant
unes setmanes més, tindran les
prestatgeries ben assortides
d’obres relacionades amb

aquesta guerra. ¿Voleu saber
qui són realment George Bush i
Saddam Hussein? ¿Voleu en-
tendre per què els EUA no van
acabar amb el dictador iraquià
el 1991? ¿Voleu conèixer com
funciona la propaganda ameri-
cana o quines eren les tortures
que practicava Saddam fa més
de 30 anys? Esteses sobre co-
bertes llampants, fins fa poc
patrimoni de best sellers, podem
llegir desenes d’aquestes pre-
guntes que autors més o menys
documentats tracten de res-
pondre.

Qui signa aquestes novetats
–en alguns casos es tracta,
senzillament, de recuperar tí-
tols ja editats– són, majoritàri-
ament, polítics, filòsofs i perio-
distes nord-americans i brità-
nics. És una opció editorial.
Trobàvem a faltar, això sí, un
llibre escrit des de dintre, per

algú que hagués viscut en pri-
mera persona el conflicte. I dic
trobàvem perquè el llibre exis-
teix. Els diaris de Bagdad, tot i no
estar lliure de pecat, no és un
llibre que puguem alinear en el
bàndol de l’oportunisme co-
mercial. N’és autora Nuha
al-Radi, pintora i ceramista ira-
quiana, i l’ha escrit al llarg de
12 anys.

UN PERÍODE CONVULS
Els diaris de Bagdad ens acosta un
període convuls de la vida
d’Al-Radi. Ens parla en primera
persona de la seva vida entre els
mesos de gener del 1991 i no-
vembre del 2002. No són uns
anys qualsevol per a un iraquià.
Durant aquest temps, l’artista
va viure la Guerra del Golf i el
bombardeig de la seva ciutat,
Bagdad, l’implacable embarga-
ment internacional d’Iraq i un

exili al Líban. “La depressió
–confessa l’artista– m’ha do-
minat des del moment en què
m’he adonat que el món sencer
ens odia i que està content
provocant la nostra ruïna”.

L’interès d’Els diaris de Bagdad
és indubtable. El llibre no ens
parla de teories conspiratòries
ni de claus sobre com acabar
amb Saddam. Del que ens parla
Nuha al-Radi és de vida: de com
els iraquians han hagut d’a-
daptar-se a la guerra, a l’em-
bargament i a la misèria, de
com han hagut de construir la
seva quotidianitat sota les
bombes perquè “fins i tot –es-
criu Al-Radi– la guerra esdevé
una rutina”.

A diferència d’altres diaris
que coincideixen aquests dies a
les llibreries –penso, per
exemple, en els de Ribeyro, Mi-
hail Sebastian i Pessoa–, els
d’Al-Radi són patrimoni dels
seus conciutadans. De fet, un
dels valors afegits d’Els diaris de
Bagdad és poder conèixer una
mica més com és el poble ira-
quià. Al-Radi ens el dibuixa
amb els colors de l’afabilitat, de
l’enginy, del sentit de l’humor

(transcriu un acudit iraquià,
d’aquells que neixen per gene-
ració espontània: En un míting,
Saddam pregunta als seus mi-
nistres quin temps fa i algú li
respon: “El temps que digueu,
senyor”) i, sobretot, les ganes de
viure en llibertat.

Nuha al-Radi és artista, no
escriptora. Però això, en aquest
llibre –uns diaris, cal recor-
dar-ho– no té importància. Tot
i algunes mancances innocents
(“he baixat a baix”), Al-Radi
vesteix bé el relat. Hi introdueix
moltes de les emocions previsi-
bles i les inseguretats pròpies
de qui viu sota l’amenaça de
bombes i embargaments. El lli-
bre es llegeix bé, amb facilitat i
una sincera expectació.

Els diaris de Bagdad tenen en la
naturalitat la seva virtut fona-
mental. L’autora encerta amb el
to, allunyat de plantejaments
lacrimògens amb innecessaris
alès poètics: és planer i serè,
però directe. Un recurs que
permet a Al-Radi lliurar la seva
batalla des de les pàgines del
llibre: una batalla en defensa de
la tolerància i dels drets hu-
mans. Legítima, oi?


