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“Escric per revisitar les
clavegueres de la meva vida”

E V A P I Q U E R

L’escriptora d’expressió francesa Linda
Lê (Dalat, Vietnam, 1963) ha vist publicats
en català dos dels seus llibres: ‘Lletres
mortes’, el volum en forma de monòleg
que tanca una trilogia sobre la mort del
seu pare, i ‘Les albes’, una novel·la que vol
ser una reflexió sobre els capricis del
destí. Totes dues obres han estat
publicades per Tàndem Edicions dins de
la col·lecció ‘Valències’

“Tot ho he
escrit a partir
de la idea
d’exili
existencial que
sempre m’ha
acompanyat”

E.P. A ‘Lletres mortes’, la mort fa
acte de presència ja des del títol.
És un llibre sobre la mort de l’a-
mor i l’amor de la mort. ¿L’amor
i la mort són els grans temes de la
vida i, per tant, de la literatura?
L.L. Sí, són dos temes univer-
sals. Aquest és un llibre sobre
la mort però és també un lli-
bre sobre el sentiment amorós
i sobre el dol per la pèrdua de
l’amor.
E.P. La mort del seu pare ha estat
decisiva en la seva carrera literà-
ria, fins al punt que li ha dedicat
una trilogia. Per què?
L.L. Tothom em diu que jo faig
una literatura plena d’ombres
i de foscor. I és cert, però no
crec que sigui una caracterís-
tica exclusivament meva.
Penso que s’escriu sempre so-
bre la part obscura que un té
a dins. Ara bé, la idea oriental
de la foscor no és la mateixa
que la idea occidental de la
foscor. Jo m’endinso en
aquesta part fosca de mi des
de la meva herència de la
cultura oriental. Els arquitec-
tes japonesos construeixen la
part més bonica de les cases
damunt les zones més fos-
ques, saben treure bellesa de
la foscor, de la llum matisada.
En els meus llibres jo també
intento extreure la bellesa a
partir d’aquesta part fosca. La
relació amb el meu pare for-
ma part d’aquesta part obs-
cura de mi. És una part secre-
ta, amagada. La mort del meu
pare em remet a la idea del
paradís perdut. La literatura
es basa sempre en la recerca
d’aquest secret, d’aquest pa-
radís, tot i que sigui una re-
cerca infructuosa.
E.P. ¿Ha escrit aquests llibres sobre
el seu pare en un intent d’espol-
sar-se la culpa per haver-se sepa-
rat d’ell, per haver-lo deixat morir
sol?
L.L. No ens alliberem mai de les
nostres culpes. No hi ha alli-
berament ni curació, l’únic

remei possible passa per l’ac-
ceptació del fet.
E.P. ¿Sent que porta el cadàver del
seu pare sobre l’esquena, com diu
la narradora de ‘Lletres mortes’?
L.L. Més que arrossegar el pes
del cadàver, diria que amb les
paraules he volgut construir
una corona de flors per al
meu pare mort.
E.P. ¿En quin sentit les seves cir-
cumstàncies vitals han condicio-
nat la seva literatura?
L.L. La meva vida és la matèria
en brut dels meus llibres, però
l’haig de transformar d’algu-
na manera per fer-ne litera-
tura. La mena de literatura
que faig, i la mena de litera-
tura que m’agrada, permet el
joc, la fugida i la transfigura-
ció dels sentiments en brut en
material literari. La literatura
em permet allunyar-me de mi
mateixa.
E.P. ‘Lletres mortes’, el llibre que
tanca la trilogia, va suposar la fi
d’un cicle i l’obertura d’un de nou.
Quines diferències hi ha entre l’un
i l’altre? Cap a on va la seva lite-
ratura?
L.L. Les albes obre un cicle més
imaginari, menys autobio-
gràfic. L’escriptor sempre es-
criu a partir de la seva vida,
però la pot transfigurar més
o menys. Ara sento que he
encetat un cicle d’obertura.
Es diu que un escriptor es-
criu sempre el mateix llibre.

Jo crec que no és així, tot i
que hi ha sempre un pòsit
autobiogràfic. En aquests
moments estic explorant co-
ses noves, intento submer-
gir-me en un univers imagi-
nari, no tan ancorat en la
pròpia experiència. Després
de Les albes he escrit un llibre
de contes que també avança
en la línia de fer volar més la
imaginació.
E.P. El final de ‘Lletres mortes’ és
un cant a l’esperança i a l’opti-
misme. Però ‘Les albes’ segueix
sent un llibre dur. Diria que vostè
té una visió més aviat negra de la
vida...
L.L. La vida és així; només cal
que obris un diari cada matí
per confirmar-ho. Per defini-
ció un llibre no pot ser pessi-
mista: si s’ha escrit és perquè
l’autor ha cregut en el llibre,
en allò que hi volia dir. Creure
en els llibres, en la literatura,
creure que les paraules poden
ajudar-nos a canviar les coses
equival a tenir certa esperan-
ça i, per tant, a tenir un punt
d’optimisme. Si no es cregués
en la utilitat de les paraules,
no s’escriuria.
E.P. ‘Lletres mortes’ és un monòleg
d’una dona que s’assembla molt i

molt a vostè mateixa. A ‘Les albes’,
en canvi, es fica en la pell d’un
home, d’un narrador masculí. Li
va costar?
L.L. No era la primera vegada
que em ficava en la pell d’un
home. I no, no em va costar
gens. Al contrari, em va re-
sultar més fàcil fer dir certes
coses a un narrador que no
pas a una narradora. Volia
abordar el tema de la temp-
tació del suïcidi per amor, i
atribuir aquesta temptació a
una dona hauria pogut sem-
blar una sensibleria. La lite-
ratura que més m’interessa
l’han feta escriptors que sa-
ben parlar des de la seva veu
femenina o escriptores que
deixen sorgir la seva veu
masculina. Flaubert deia que
Madame Bovary era ell.
E.P. A ‘Les albes’, com a ‘Lletres
mortes’, la mort també hi és pre-
sent.
L.L. El títol és un homenatge a
El cant de l’alba, de Schum-
mann. M’agrada Schumann
per la bogeria que va viure,
per la temptació de suïcidi,
pel lligam que tenia amb Cla-
ra Wieck, la seva dona, que el
va salvar de la follia. L’amor
d’una dona i l’amor pels lli-

bres salven també el protago-
nista de Les albes.
E.P. De la seva obra es desprèn que
sent certa fascinació per la boge-
ria. I doncs?
L.L. Jo mateixa he basculat en-
tre la raó i la bogeria. Els ro-
màntics que m’agraden han
passat per moments de crisi,
de ruptura amb el món, han
experimentat el sentiment de
desdoblament, de constatar
que hi ha una part d’ells que
no s’adapta a la vida, que no
té punts de referència en la
vida ordinària.
E.P. ¿Aquesta part seva de bogeria
té relació amb la part obscura de
què parlàvem abans?
L.L. Sí, absolutament. No es pot
escriure si no es té una mica
aquesta part de ruptura amb
el món. Jo escric per revisitar
les clavegueres de la meva vi-
da, el subsòl.
E.P. Escriu com a teràpia?
L.L. No, no. La teràpia es diri-
geix a ofegar aquesta part
obscura i a normalitzar-la, a
mi el que m’interessa és ex-
plorar-la, conèixer-la, anar-la
a buscar però sabent afron-
tar-la. Vull conèixer la meva
part obscura per perdre-li la
por, per no negar-la. Hi és i
l’hem de mirar, no ens hi po-
dem girar d’esquena.
E.P. ¿Definiria ‘Les albes’ com una
reflexió sobre el destí?
L.L. Sí, ho és.
E.P. Com ha influït el seu origen
vietnamita en la seva literatura?
¿Conserva certa cultura vietna-
mita?
L.L. Al Vietnam ja em sentia
estrangera, amb un peu a ca-
da cultura, perquè allà estu-
diava en francès. Als quatre
anys vaig començar a apren-
dre el francès. Ara he oblidat
el vietnamita, no el puc parlar
tot i que el puc entendre. I a
França també em sento una
mica estrangera. Però això
m’agrada, trobo que m’enri-
queix.
E.P. ¿Se sent culturalment desarre-
lada?
L.L. Em sento permanentment
desplaçada, fora de lloc. Es-
trangera a tot arreu. Però no
ho veig com una inconveni-
ència. Tot el que he escrit ho
he escrit a partir d’aquesta
idea d’exili existencial, no ge-
ogràfic, que m’ha acompa-
nyat tota la vida. Sentir-me
estrangera em permet tenir
una distància i una visió dife-
rent.
E.P. Va viure al Vietnam fins als
catorze anys. En els seus llibres, el
món de la infantesa té força im-
portància.


