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Sense camí de sortida
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L
a recerca de l’amor i
la identitat caracte-
ritzen la literatura fe-
menina d’altres con-
tinents (especialment

l’africà) escrita en llengües
europees (sobretot en francès).
Aquí, les traduccions d’aques-
ta mena de llibres ens arriben
amb comptagotes, i a les lec-
tores (i lectors) qualsevol d’a-
quests productes els resulta,
com a mínim, exòtic. I entre
aquests productes peculiars
cal situar Lletres mortes, prota-
gonitzada per una sud-vietna-
mita molt semblant a la ma-
teixa escriptora (nascuda a Da-
lat l’any 1963, educada a l’ins-
titut francès de Saigon, que
arriba a França als catorze anys

amb la mare i la germana). La
lectora diguem-ne corrent s’i-
dentificarà amb el sentiment
de pèrdua de si mateixa i de
solitud que aclapara la prota-
gonista: amant d’una home
casat, vulgar, insensible, mate-
rialista, orgullós, egoista i des-
tructor, anomenat Morgue. La
lectora entrenada en la mal
anomenada –a parer meu– li-
teratura femenina, apreciarà as-
pectes més subtils: els temes, el
llenguatge, la peculiar mani-
festació d’un ritme intern i la
visió del món. I la lectora exi-
gent valorarà el pols ferm de
Linda Lê a l’hora d’embastar el
flux de consciència incessant,
espontani i, a cops, silenciós de
la protagonista d’aquesta últi-
ma part d’una trilogia dedica-
da al país natal.

RECEPTOR PASSIU
Lê ens parla d’una jove vietna-
mita que utilitza l’amic Sírius
com a receptor passiu d’im-
pressions, reflexions, pregun-
tes, records i fantasies. El pare
acaba de morir en un hospital
del Vietnam del Sud i ella es

culpabilitza de no haver res-
post les seves cartes (reflex
d’un home sensible i una cul-
tura ancestral), de no haver
correspost el seu amor incon-
dicional i infinit, que sobreviu
més enllà de la mort i la sal-
varà de l’autodestrucció. La jo-
ve –una clara metàfora del
mateix país– s’enfronta al
desamor i al desarrelament, és
com un mort vivent que ha
perdut l’amant i el passat (la
infància al Vietnam amb una
mare neuròtica, un oncle boig
i un pare alcohòlic, aquella
barreja de dolor i felicitat, la
vida autèntica) i ja no busca
agafadors per tirar endavant.
Però, les cartes del pare, obli-
dades en un calaix durant vint
anys, l’ajudaran a recompon-
dre el teixit d’una existència
trencada i la salvaran de l’alie-
nació.

En començar aquest de ve-
gades aconseguit (quan entra
en l’esperit del pare i quan
parla de la vida al Vietnam) i de
vegades tediós (quan s’enreda
en el sentiment de pèrdua i
desamor) monòleg, la protago-

nista sembla un fantasma en
un univers d’espectres. Però,
lentament –això és una gran
virtut–, els espectres cobren
vida. A poc a poc, també –això
és un altre encert–, veiem com
la protagonista comprèn que
la felicitat és una altra cosa (ni
les promeses vanes del món
occidental ni l’amor d’un in-
dividu sense valor), que no hi
ha felicitat sense dolor. I co-
mença a prendre consciència
de si mateixa, a renéixer. En-
cara que, segons es dedueix de
la darrera novel·la de l’autora,
traduïda per Tàndem, que re-
prèn, en ocasions fins al paro-
xisme, temes i maneres del lli-
bre anterior, no hi ha camins
segurs de sortida. Les albes és
l’homenatge d’un jove suïcida
cec, fill d’una rica i autoritària
hereva francesa i d’un pintor
vietnamita ambiciós i frustrat,
que ha transgredit els límits de
la passió i el dolor, a les dones
que han intentat salvar-lo: Fo-
rever, símbol de la puresa
existencial; Sola, poeta que, a
imatge d’Ingeborg Bachmann,
busca la veritat; i Vega, la sen-
sualitat i la violència, l’amor
absolut i la mort. La sempre
desitjada mort.

E N T R E V I S T A

Linda Lê
Novel·lista vietnamita
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ROBERT RAMOS

“No crec en
la inspiració
que arriba
de cop i volta.
El secret és
treballar,
treballar i
treballar”

L.L. Per a qualsevol persona, el
món de la infància és essen-
cial. Per a mi, també. La pro-
va és que és un període que
jo revisito molt i que faig re-
visitar als meus personatges.
E.P. ¿La té idealitzada, la infan-
tesa, potser pel fet que va aban-
donar el Vietnam?
L.L. Més que idealitzada, la
tinc transfigurada. Quan
idealitzes una cosa només en
guardes la part que t’agrada,
en canvi quan transformes i
transfigures una cosa la re-
tens tota sencera, la part do-
lorosa i la part agradable.
E.P. ¿Sempre va tenir clar que vo-
lia ser escriptora?
L.L. Sí, ho vaig decidir als deu
anys, quan encara vivia al
Vietnam. Tenia clar que es-
criuria en francès, perquè hi
tenia més afinitat cultural
que no pas amb el vietnami-
ta. El francès era la llengua
de la meva escola, havia lle-
git els autors traduïts al
francès.
E.P. Ha sabut crear un univers li-
terari molt personal. Aquest és,
em sembla, l’objectiu de tot es-
criptor...
L.L. Jo tinc obsessions que a
vegades m’aïllen de moltes
coses, però això no vol dir
que no sàpiga per on trepitjo
ni que no sigui conscient de
la realitat. Hi ha un munt de
coses que sóc conscient que
van amb mi, que m’acompa-
nyen, i que en un moment o
altre seran matèria narrati-
va. Això ajuda a crear la per-

cepció d’un univers narratiu
coherent. Però passar pel se-
dàs tota aquesta matèria re-
quereix un gran esforç. No
crec en la inspiració que ar-
riba de cop i volta. El secret
és treballar, treballar i tre-
ballar.
E.P. Té fama de no ser una autora
fàcil. És el que pretén?
L.L. Els autors que m’agraden,
com Kafka, són simples però
molt difícils alhora, fàcils de
llegir però complicats de
comprendre. Combinen la
simplicitat estilística i la
complexitat de fons. Si la
meva complexitat barra el
pas a una mena de lectors,
què hi farem. Les obres amb
molt públic no són enteses
per tothom que les llegeix.
Quan molta gent es tira al
damunt d’un llibre és perquè
creuen que hi trobaran al-
guna cosa que sovint no hi
és, al llibre.
E.P. ¿Té vocació d’autora minori-
tària, selectiva?
L.L. La selecció és una idea se-
ductora, però perillosa. Jo
escric per a tothom que tro-
ba alguna cosa d’ell mateix
en els meus llibres. Aspiro a
arribar a aquest tipus de pú-
blic. Les lectures que fem
han de despertar la curiosi-
tat cap a nosaltres mateixos.
Llegir serveix per enten-
dre’ns a nosaltres mateixos.
L’objectiu de la lectura no és
la identificació sinó l’auto-
coneixement.
E.P. ¿Escriuria igualment si no
hagués de ser llegida?

L.L. Suposo que sí.
E.P. ¿Té en compte l’opinió dels
crítics literaris? ¿L’han tractada
bé, fins ara?
L.L. Al començament, quan
estava poc segura de mi ma-
teixa com a escriptora, para-
va molta atenció als comen-
taris dels crítics literaris. Ara
llegeixo les crítiques i inten-
to oblidar-les de seguida.
E.P. ¿Tant les bones com les do-
lentes?
L.L. No m’han fet crítiques
negatives, per sort. Però les
positives també poden fer

mal, perquè quan algú et diu
que ets fantàstica se’t pot
estovar la tensió creativa. I al
contrari: si t’obsessiones
amb l’hostilitat, t’endurei-
xes massa.
E.P. ¿Li han dit mai que la seva és
una escriptura femenina? Creu
que ho és?
L.L. No crec que hi hagi litera-
tura masculina ni literatura
femenina. No crec que hi
hagi una literatura específi-
ca de dones. La paraula lite-
ratura difícilment pot accep-
tar un adjectiu al costat.
Com a molt, hi ha bona i
mala literatura.
E.P. Durant el procés creatiu, més
amb el fons o amb la forma?
L.L. Quan tens el fons, quan
saps què vols dir, la forma
surt sola. Em preocupa tro-
bar la paraula exacta per ar-
ribar millor als lectors. El
més difícil del procés de
l’escriptor és trobar una veu.
La veu és la veritat. No crec
en els llibres que només són
històries que es llegeixen per
saber si al final hi haurà bo-
da o no.
E.P. A qui voldria assemblar-se,
literàriament parlant?
L.L. Tinc passió per la litera-
tura alemanya.
E.P. Què té entre mans actual-
ment?
L.L. He acabat un llibre de
contes (titulat Altres jocs amb
el foc), que ja té l’editor, i fa
pocs dies que he començat
una novel·la. No et sabria dir
quina relació tindrà aquesta
novel·la amb Les albes. Només
en el cas de la trilogia vaig
saber des del primer mo-
ment que faria tres llibres a
l’entorn d’un mateix tema.
Sempre haig de tenir algun
projecte literari entre mans;
si no escric no em sento bé.
Però no em poso a escriure
fins que no sóc conscient que
puc donar forma a les idees
que em volten pel cap. I,
mentre escric, estic com
posseïda pels personatges
dels meus llibres.


