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JORDI SALVAT

“També pot ser dolorós
sortir a passejar”

Parlem a la seva casa
de Londres amb
Monica Ali, que la
setmana que ve
presentarà a
Barcelona la novel·la
‘Set mars, tretze rius’
(Columna i Emecé),
on descriu la dura i
aïllada realitat de la
comunitat bengalina
a Anglaterra

J O R D I S A L V A T

J.S. El títol original de la novel·la és
‘Brick Lane’?
M.A. Bé, de fet és a l’inrevés. El
primer títol que jo vaig posar al
llibre era el definitiu Set mars,
tretze rius, que és una de les
maneres tradicionals com els
bengalins comencen a explicar
els contes, una mena de “Hi
havia una vegada”. És com dir,
una vegada, fa molt de temps,
en un lloc molt llunyà. M’a-
gradava aquest tipus d’inici per
al meu llibre, però bé, també
vaig tenir en compte l’opinió
dels meus editors i crec que
Brick Lane també és un títol
molt adequat, perquè sona
amb força.
J.S. I a més a més, Brick Lane és un
dels llocs de moda ara mateix a
Londres, el barri bengalí on s’han
instal·lat botigues, bars, mercats,
noves tendències.
M.A. Sí, s’ha convertit en un des-
tí, però fa 16 anys era força di-
ferent. Abans era un lloc molt
més apartat, empobrit. I és ve-
ritat que ara hi ha com locals
de moda, clubs i botigues de
roba cool. Però al mateix temps
continua havent-hi una comu-
nitat bengalina que hi viu i ai-
xò crea fins i tot més situacions
curioses pel que fa a la convi-
vència cultural.
J.S. Hi ha viscut?
M.A. No, viure-hi no, però hi he
passat moltes estones. De totes
maneres, el meu llibre tampoc
tracta sobre la vida de carrer al
barri, sinó que més aviat són
les històries que hi ha al dar-
rere. Diria que no és de portes
enfora, sinó de portes endins.
J.S. Com va sorgir el personatge de
Nazneen?
M.A. No tinc una noció clara que
sorgís en un moment determi-
nat. Crec que sempre hi ha es-
tat present. Sabia que un dia o
altre havia d’escriure sobre el
que havia vist i, encara que no
va ser d’una manera conscient,
assumia que les protagonistes
serien unes dones com Nazne-
en i Hasina. Tenia la necessitat
de parlar de com se sentia algú
que arribava a un lloc com An-
glaterra, on tot el que l’envol-
tava era diferent del que ella
coneixia, en contraposició a al-
gú més que s’havia quedat al
seu país d’origen, Bangla Desh.
J.S. Però no es tracta de personatges
de la seva generació.

M.A. Sí, sí que ho són. Nazneen té
la meva mateixa edat; però,
esclar, les nostres realitats són
diferents. No és la meva expe-
riència, per descomptat. Sé
que, quan algú escriu una pri-
mera novel·la, tothom intenta
trobar la part autobiogràfica de
la història. En aquest cas, sí que
hi ha moltíssimes coses al llibre
que m’han tocat directament,
però no n’hi ha cap en parti-

cular que pugui dir que sigui
jo. No ho sé, per exemple, sí
que és meva la fascinació d’ar-
ribar a una gran ciutat com
Londres i sentir que tot et sor-
prèn, que hi ha moltíssims
cotxes pel carrer i que tot és
nou. És arribar a Europa i saber
que els teus pares són a Bangla
Desh i que no saps res de la
nova cultura, religió, llengua.
Et sents perduda.

J.S. En el retrat que fa de la vida
dels immigrants, veiem que, com en
tot, sempre hi ha moments dolços i
moments agres. Sembla que preval
el fet que viure en llibertat com-
pensa qualsevol altra cosa.
M.A. Sí. És cert que les coses
poden ser al mateix temps
tristes i alegres. No som una
espècie d’herois que sabem
trobar només el costat positiu.
En aquest sentit, el context
dels immigrants està marcat
per la recerca constant d’o-
portunitats, educació, treball,
llibertat. I també per tot allò
que es deixa enrere. Això fa
que t’hagis de preguntar què
és el que guanyes i què és el
que perds en el moment en
què decideixes emigrar. En
cert sentit, ni tan sols saps el
que tens. Veus el progrés al
teu voltant, però personal-
ment per a tu no ho és tant. Et
preguntes si seria millor tor-
nar a casa. O si has d’aguantar
en un treball que no és el que
vols. És com si la realitat et
colpegés.
J.S. Malgrat que sempre és la me-
langia i el desarrelament, és im-
portant també la part de ‘Set
mars, tretze rius’ en què es mos-
tren els problemes interns entre les
comunitats. No tot és companyo-
nia entre compatriotes.
M.A. El que passa és que també
es troben en circumstàncies
més difícils, pel que fa a tre-

balls durs o mal pagats. Això
crea problemes afegits i fins i
tot competència, cosa que
perjudica sobretot les genera-
cions més velles, que probla-
blement no tenen el mateix
domini de l’idioma.
J.S. Com s’ha pres el llibre, la co-
munitat bengalina?
M.A. He llegit algunes reaccions
que fins i tot em fan pujar els
colors perquè semblava com si
els hagués fascinat la novel·la.
També hi ha les opinions po-
sitives de la gent que és més
propera a mi.
J.S. Em referia als que hi surten
mal parats. Ens acostumem a
pensar que les víctimes només te-
nen un costat amable.
M.A. No he tingut cap mena de
reacció contrària en aquest
sentit. El que crec és que pot
passar que algú digui: “Ei,
aquesta no és la meva experi-
ència”. I tindrà raó, perquè el
que jo he escrit és una història
particular. Tothom no s’hi ha
de sentir obligatòriament
identificat. Per una banda,
depenent de quin sigui el teu
background, pots trobar-te en
un entorn o en un altre. Esclar
que existeixen unes situaci-
ons que són comunes.
J.S. Hi va haver una part de tre-
ball de documentació pel que fa al
treball de les dones dins la pro-
ducció tèxtil.

Un tomb pel barri de moda
➤ No és casual que es pensés en Brick Lane com a títol de
l’edició anglesa de Set mars, tretze rius. L’estètica hindú (i, per
extensió, també bengalí) cotitza a l’alça i, en aquest sentit, el
que fa poc més d’una dècada era un barri no recomanable per
a turistes, habitat majoritàriament per immigrants asiàtics,
avui en dia és un punt destacat en l’itinerari cool de Londres.
Galeries d’art, botigues de moda, cafeteries, clubs, mercats
ambulants i els millors tandooris de la ciutat, o almenys els
més autèntics. Entre Shoreditch i Bethnal Green, segur que
trobes un moment per prendre’t un te verd.

La novel·la de Monica Ali narra el periple de Nazneen en un
decorat britànic que no sempre (o gairebé mai) és tan idíl·lic
com el que un s’imagina quan és a Bangla Desh. Matrimonis
de conveniència, l’idioma, la ignorància, la por, la lluita ge-
neracional... La realitat no és una història que ja estigui es-
crita abans de viure-la. És per això que les circumstàncies
acostumen a sorprendre sobretot als protagonistes... Melan-
colia, desig, orgull nacional, fonamentalisme religiós... amor
i adulteri. Mil coses que no t’atreviries a preguntar mai de cop
i volta si un dia t’atures davant d’un aparador de saris d’im-
portació a la cantonada de Whitechapel i Commercial Street.


