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La novel·lista Doris Lessing va néixer a Pèrsia el 1919, tot i que el seu origen és britànic

Quan la literatura no envelleix
N A R R A T I V A
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P
robablement Doris
Lessing formarà part
d’aquí a uns anys de
la nòmina d’autors
que no van rebre mai

el Nobel malgrat merèixer-lo
amb escreix. Però no seran
precisament els premis el que
li mancaran com a reconeixe-
ment de la seva llarga trajec-
tòria com a escriptora. El 1999
l’Institut Català de la Mediter-
rània li va atorgar el Premi
Catalunya i, a finals d’octubre
d’enguany, va rebre a Oviedo
el premi Príncep d’Astúrias de
les Lletres, guardons que es
venien a sumar a la llarga
llista de distincions internaci-
onals.

Doris Lessing, nascuda a
Pèrsia el 1919, de pares an-
glesos, va passar la seva in-
fantesa i joventut a Rhodèsia,
l’actual Zimbabwe, i als 31
anys es traslladà a Londres
amb el seu tercer fill i la seva
primera novel·la sota el braç.
Enrere quedaven dos exmarits
i dos fills.

Es va donar a conèixer l’any
1950 amb The Grass is Singing,
que va obtenir un considerable
èxit. De la seva vasta obra cal
destacar-ne les novel·les Històri-
es de Londres, L’amor, una altra
vegada, La bona terrorista i els dos
volums de memòries, Dintre
meu i Passejant per l’ombra. Amb
tot, de tota la seva obra en so-
bresurt El quadern daurat, la
novel·la que, publicada el 1962,
va marcar tota una època.

NOVEL·LA EXTENSA
El quadern daurat és una ex-
tensa novel·la. El nus de l’obra
gira entorn d’una dona de 30
anys, Anna Wulf, divorciada i
amb una filla, Janet, que va
viure sis anys a l’Àfrica central
i que va ingressar l’any 1950 al
Partit Comunista i se’n va do-
nar de baixa al cap de quatre
anys. La narració comprèn un
període de set anys, del 1950
al 1957. La novel·la està es-
tructurada en deu parts, cinc
corresponents a un tipus de
relat convencional, titulat Do-
nes lliures, separades per altres
cinc parts consistents en frag-
ments de quatre quaderns
amb un darrer quadern, el

daurat, a manera de resum.
A Dones lliures, l’autora des-

criu les relacions entre la pro-
tagonista i la seva filla Janet, la
seva amiga Molly, el fill d’a-
questa, Tommy, l’exmarit de
l’amiga, Richard, i Marion, la
dona d’aquest. En aquesta
part Lessing narra la vida ex-
terior d’Anna, bloquejada
com a escriptora després
d’haver publicat un llibre d’è-

xit, el seu compromís polític,
les seves relacions amb l’amor
i el sexe, emmarcada en el
drama que protagonitzen la
resta de personatges.

Als quaderns l’autora re-
flecteix tot allò que hi ha de
subjacent en la vida d’Anna
Wulf. En el quadern negre hi
descriu la vida interior de la
protagonista com a escripto-
ra; al quadern vermell s’en-

dinsa en el món de la política;
al quadern groc Anna hi es-
criu històries imaginades que
reflecteixen la seva psicologia
profunda, i al quadern blau la
protagonista hi anota fets i
observacions a la manera d’un
diari.

La temàtica de l’obra par-
teix de tres eixos principals. El
primer i més important és el
de les relacions amoroses, les

dificultats de convivència en-
tre una dona lliure i els ho-
mes, la multiplicitat i la com-
plexitat de les relacions sexu-
als, les confrontacions psico-
lògiques en una mena de
guerra de sexes de la qual els
homes surten bastant malpa-
rats. El segon bloc gira entorn
del compromís polític, les il-
lusions i el desencís dels co-
munistes britànics davant les
contradiccions del món soci-
alista, especialment davant la
Unió Soviètica a partir de les
notícies que els arribaven de
les pràctiques stalinianes. El
tercer eix fa referència al
bloqueig creatiu de l’escrip-
tora i a tots els matisos de la
neurosi.

UN ESFORÇ ESTILÍSTIC
Doris Lessing, a més d’apro-
fundir en els temes que aca-
bem d’assenyalar, amb El qua-
dern daurat emprèn un esforç
estilístic que afecta la novel·la
contemporània, que posa en
qüestió, com 30 anys abans
havia fet James Joyce amb
Ulisses. En aquest sentit, El
quadern daurat esdevé una no-
vel·la gens convencional, molt
oberta, que exigeix del lector
una acurada atenció. Amb
constants referències al pas-
sat, amb reflexions sobre la
sexualitat femenina, l’homo-
sexualitat, la psicoanàlisi, el
compromís polític i estètic de
les esquerres, el recurs literari
dels heterònims... No és es-
trany que la seva publicació
causés un gran impacte als
anys seixanta i que el movi-
ment d’alliberament de la do-
na en fes un llibre de culte.

Avui, quasi 40 anys després,
molts dels plantejaments ide-
ològics de l’obra han quedat
desfasats per l’evolució dels
temps on la guerra dels sexes
ha perdut bastant sentit i on
la mala consciència dels co-
munistes no dogmàtics ha
passat a la història. Queda,
però, la literatura. En aquest
aspecte, en l’estrictament lite-
rari, El quadern daurat conti-
nua sent una obra cabdal de la
novel·lística del segle XX, que
cap lector format s’hauria de
perdre.

L’edició que comentem està
enriquida amb un prefaci de
l’autora escrit el 1971 que dó-
na moltes claus per a inter-
pretar el llibre, la seva posició
ideològica de quan el va pu-
blicar i la seva evolució poste-
rior. La traducció de Víctor
Compta és magnífica.


