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Quan la revista ‘Granta’ ho promet...
➤ Obre la porta de la seva casa a East Dul-
wich, un barri residencial al sud de Londres.
Monica Ali parla d’una manera afable. Som-
riu. El fet d’haver estat una de les autores es-
collides per formar part de l’últim llistat de
grans promeses britàniques elaborat per la
revista Granta (editada en castellà per Emecé)
ha provocat que al voltant de Monica Ali
s’hagin generat grans expectatives. La premsa
anglesa, ja se sap, té el costum perillós de
pujar als cims algú fins i tot abans d’haver
nascut. Passa en música i també passa en li-
teratura. Tradició periodística. Un extracte de
Set mars, tretze rius ja es podia llegir entre el
més destacat de la producció britànica quan
el llibre encara no era al carrer. Estratègia de
màrqueting? El cel, com no podia ser de cap
altra manera, està ple de núvols.

Sigui com sigui, el que no es pot negar és la
virtut d’Ian Jack, editor de Granta, per crear
nòmines de joves creadors il·lustres. El seu
primer llistat, del 1983, inclou noms com ara
Martin Amis, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro,
Ian MacEwan i Salman Rushdie. De la segona
alineació, del 1993, sobresurten, per exemple,
Hanif Kureishi, Philip Kerr i Will Self. Deu ser
que les estratègies de màrqueting funcionen?

Monica Ali veu una tassa de te i no fa cas del
telèfon quan sona. El que és segur, i ara sí, és
que Ali –nascuda a la capital de Bangla Desh,
Dhaka, el 1967– representa una veu original i,
al mateix temps, atractiva. Ella, per la seva vi-
vència personal, és capaç de situar-se en un
punt de vista diferent del dels seus contempo-
ranis. Això s’agraeix com a lector i, al mateix
temps, dóna moltes possibilitats com a publi-
cista. Emigrada a Anglaterra a principis dels 70
i educada a Oxford. Hi ha algunes coses que,
encara que les volguessin planejar des d’un
despatx, no els sortirien millor. Després de la
bona acollida comercial i de crítica de Zadie
Smith, d’origen jamaicà i, per cert, també dins
del recopilatori The best of 2003, és evident que
algú amb credencials per reflectir una certa re-
alitat musulmana a Anglaterra parteix amb
garanties d’èxit. I això no està renyit amb l’ho-
nestedat. El menjador de casa seva està decorat
sense estridències victorianes, al jardí de darre-
re s’endevinen les joguines dels seus dos fills,
una foto del seu casament en un dels prestatges.
Es mou entre la timidesa i la seguretat de qui
sap que la seva agenda està a punt de canviar.
El 14 d’octubre es decideix el Booker Prize for
Fiction 2003, del qual Ali és finalista.
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La novel·la d’Ali recrea el barri de Brick Lane

M.A. Sí... Va ser una de les grans
indústries de Bangla Desh,
encara que ara mateix és un
sector en crisi. De fet, és el
resultat de com va el món
avui dia. I, per altra banda, hi
ha totes aquestes fàbriques de
producció a les grans ciutats,
on els immigrants treballen
com a mà d’obra barata. En
aquest sentit, l’estudi The Po-
wer to Choose, de Naila Kabeer,
em va servir en ocasions com
a punt d’inspiració.
J.S. ¿S’arriben a interrelacionar
les cultures a Londres?
M.A. Sí, Londres és multicultu-
ral... encara que això no tregui
que hi hagi molta gent que no
creua la línia de separació
entre la seva comunitat i les
altres. També pot ser dolorós
sortir a passejar... o pots pen-
sar que no és possible la teva
integració.
J.S. Com el protagonista masculí
de ‘Set mars, tretze rius’, Chanu,
que després de 30 anys decideix
per fi sortir i fer de turista més
enllà del seu barri.
M.A. Hi influeixen molts fac-
tors. També hi ha el tema de la
violència. Ja existeixen bandes
de joves i això que la comu-
nitat bengalina té, o tenia, en
aquest sentit una bona repu-
tació. El que vull dir és que
Brick Lane no té la fama d’al-
tres zones de Londres, com
Brixton per exemple, però
també existeixen bandes. Jo
he conegut molts d’aquests
joves i el que fan és respondre
als seus problemes d’una de-
terminada manera.
J.S. ¿Les coses van esdevenir més
dures per als immigrants musul-
mans després de l’11-S?
M.A. No sé cap on aniran les
coses exactament. És difícil de
dir. Sé que hi ha gent que diu
que ara és més difícil la inte-
gració, però no sé fins a quin
punt és cert. Quan vaig veure
per televisió els atemptats
contra les Torres Bessones, te-
nia clar que es tractava d’un
punt d’inflexió en la història
del món. I el tema és que els
dies (setmanes, potser) poste-
riors sí que hi va haver un
tancament davant la cultura
musulmana, però aquesta ac-
titud es va normalitzar ràpi-
dament. Les reaccions contra
les dones que anaven amb el
cap tapat amb un mocador
van ser cosa del moment.
J.S. El temps ha cicatritzat les fe-
rides...
M.A. Més aviat pel fet que ens
trobem davant d’immigrants
de tercera generació. Per a ells
és evident que casa seva és a
Anglaterra i la manera d’ide-
alitzar el seu país d’origen no
és la mateixa. No pensen tor-
nar. En el meu llibre, el que
més m’interessava reflectir és
com podien influir aquests
esdeveniments tan impor-
tants pel món en la vida de les
persones. Nazneen, la prota-
gonista, quan veu els grata-
cels amb fum es queda total-
ment hipnotitzada davant la
televisió. No sap ben bé què

està passant, però s’adona que
tot allò tindrà una repercus-
sió. I és curiós, perquè encara
que arriben a sentir una certa
por, la seva vida quotidiana
no canvia radicalment.
J.S. Mostra l’evolució d’una dona
que es va desempallegant del seu
sentiment religiós.
M.A. Però jo no parlo de Nazne-
en ni de la seva manera de
percebre l’Islam. La pregunta
que es fa Nazneen cada dia és
com pot ella influir perquè la
seva vida canviï. O si ha d’ac-
ceptar les coses tal com li vé-
nen. És cert que té un backg-
round marcat per la religió,
però més aviat des d’un punt
de vista social i cultural. Al
que em refereixo és que ella té

dins seu el debat sobre què ha
de fer amb la seva vida, però
no en referència a Déu. Per
una banda, vol evolucionar,
sentir-se cada dia millor, tre-
ballar... però, per l’altra, està
educada en una mena de de-
terminisme que li diu que
certes coses no es poden can-
viar. Qui som nosaltres? ¿Som
nosaltres els que ens fem a
nosaltres mateixos o és el
nostre entorn el que ens fa?
J.S. Hi ha qui creu en Al·là o bé en
la sort i en la casualitat. Aquesta
preocupació pel destí, ¿tenia a
veure amb la seva circumstància
personal de sentir que passava el
temps i encara no s’havia conver-
tit en escriptora?
M.A. No del tot. Jo el que vaig
començar fent eren petites
històries. Aleshores, vaig entrar
en una comunitat d’Internet
on la gent penjava els seus
textos i els comentàvem els uns
amb els altres. I és cert que,
quan vaig tenir el meu primer
fill, en certa manera vaig parar
d’escriure, tenia moltes coses a
fer i mai m’havien publicat res.
No sabia cap on aniria això, fins
que em vaig proposar seriosa-
ment escriure la novel·la. He
tingut sort.
J.S. Que està funcionant bé. Sense
oblidar la inclusió en el llistat de
la revista ‘Granta’ dels millors
novel·listes joves britànics.
M.A. Això va ser molt positiu. És
com pujar a un helicòpter i
veure que t’enlaires. Saps què
passa, que si mires enrere i fas
una ullada als dos llistats an-

teriors de Granta penses que
van estar molt encertats en les
seves prediccions, perquè ho
vam fer en un moment en què
la gran producció d’aquells
escriptors encara havia d’arri-
bar. I aquest és el punt en el
qual ens trobem els autors de
la tercera llista, que encara no
hem fet gairebé res per de-
mostrar que podem estar aquí.

J.S. ¿Ja ha connectat amb altres
autors d’aquesta llista?
M.A. Sí, amb alguns d’ells hem
coincidit en lectures i presen-
tacions. I no crec que puguem
dir que ens sentim d’un ma-
teix grup o generació. No ho
sé, som veus molt diferents.
Pel que fa a les meves influ-
ències literàries, és la típica
resposta que tens preparada
però que sempre et costa
dir-la. He crescut llegint mol-
tíssim: a casa, a la biblioteca,
a la parada d’autobús. I la
veritat és que he tingut eta-
pes, des dels novel·listes fran-
cesos fins a Naipaul o Gra-
ham Greene.
J.S. Suposo que és conscient de la
referència de Hanif Kureishi. De
fet, ‘Set mars, tretze rius’ recupera
el punt de vista dels seus primers
llibres, en el sentit que els prota-
gonistes són gent del carrer.
M.A. Bé, a mi també m’agrada
Kureishi. El buda dels suburbis
em va encantar, el vaig llegir
fa molt temps i no m’impor-
taria tornar-ho a fer. Respecte
a si els meus personatges són
reals, en el sentit de ser gent
del carrer, doncs suposo que

és la meva intenció. De tota
manera, tampoc sé si en els
meus propers llibres voldré
continuar situant les històries
en el mateix lloc. De fet, no
m’agrada parlar gaire de nous
projectes.
J.S. ¿És també el llibre un crit
contra el fonamentalisme religiós
i la situació de la dona a l’Islam?
M.A. Bé, jo no vull que el meu
treball sigui vist com el d’una
feminista militant. Jo he es-
crit sobre dones, i natural-
ment sobre les coses del seu
entorn que les preocupen, i és
evident que el paper que ju-
guen en la societat musulma-
na és d’una determinada ma-
nera. Però tot això són coses
que les porten en si els ma-
teixos personatges. Per posar
un exemple: no vull fer una
anàlisi de com entra la vio-
lència, les pistoles, les dro-
gues dins de la joventut ben-
galina, però sí que m’interes-
sa mostrar com això afecta
Nazneen i la resta de perso-
natges, ja sigui perquè els to-
ca directament o perquè és
una realitat que veuen amb
els seus ulls.
J.S. ¿Creu que la literatura té l’o-
bligació de mostrar les cares
menys amables de la societat? En
el cas de la comunitat d’immi-
grants bengalins, a més a més, es
dóna la circumtància que no hi ha
una extensa oferta de música o
cinema que faci crítica social.
M.A. És cert que, sense anar més
lluny, la comunitat negra sí
que té una escena underground
que posa de manifest certes
inquietuds i visions del món.
Encara que hi ha alguns mú-
sics bengalins més reivindica-
tius, no tenen la mateixa re-
percussió comercial. És també
per això que seria interessant
que Set mars, tretze rius es pu-
bliqués en bengalí. Queda clar
que a mi m’encantaria, però
això és cosa dels editors.


