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Plantar-li cara a la vida

N A R R A T I V A
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Basa Solomou Xanthaki, El casament.
Traducció de Montserrat Gallart.

Edicions de 1984. Barcelona, 2004.

L
a Lenaki és una noia òrfena de
mare, amb un pare borratxo que
la maltracta, un germà que
també l’ha maltractada però ha
marxat i una germana absent.

Però un dia a casa sent xivarri, com si
passés alguna cosa: “No has entès res? [...]
Petita Lenaki, aquest vespre et prome-
tran”, li diu la tia Vangelí. Encara no sap

ni qui és el noi. No és casual que El casa-
ment fos escrit amb motiu de l’Any In-
ternacional de la Dona, el 1975: és una
breu però impactant denúncia de les
condicions en què vivia la dona a l’en-
torn rural no fa gaires anys.

RECORREGUT PEL FOLKLORE GREC
Alhora, però, proposa un recorregut per
un curiós cas del folklore grec: a Ambe-
làkia va viure-hi el segle XVIII un bisbe
que es va enamorar i fou excomunicat. Es
va tancar en una cova, des d’on va seguir
cantant uns poemes que la gent del po-
ble va adoptar i han arribat als nostres
dies barrejats amb la poesia popular, i
que s’han fet servir per als cerimonials
del festeig i els casaments. El casament ens
apropa a les cerimònies en què es repre-
sentava el pas d’una dona cap a una altra

família de la qual dependria a partir de
les noces, i tot el que significava. La Le-
naki, que representa la dona matriarcal
de la Grècia tradicional, s’haurà d’en-
frontar a l’herència de la culpa per poder
sobreviure a les desgràcies que li truquen
a la porta, amb escenes dures i tendres
que encara són una realitat a moltes
parts del món. Sense anar més lluny, la
nit de noces l’òrfena Lenaki fuig del llit
cridant convençuda que el seu marit té
un ganivet que li vol clavar.

El casament parla de la dona que planta
cara a la vida i a la ignorància, però això
no vol dir que les opinions de Basa Solo-
mou Xanthaki siguin còmodes: ella està
convençuda que la dona ha perdut la
força que tenia fa un segle i que aquesta
és una de les causes per les quals la fa-
mília actual trontolla.

E N T R E V I S T A

Basa Solomou Xanthaki
Novel·lista grega
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“A l’època de
la Lenaki,
les úniques
professions
acceptades per
a les dones
eren la de
mestra i la
d’infermera”

F.B.V. La seva novel·la ‘El casa-
ment’ retrata el món de la dona
a la Grècia rural dels primers
anys del segle XX.
B.S.X.Vaig escriure-la l’any
1975 perquè era l’Any Inter-
nacional de la Dona i em van
demanar un article per a una
revista, però em vaig estimar
més fer aquesta novel·la en
memòria de la dona de prin-
cipis del segle XX. Tots els
grecs, també els de ciutat, en
aquest llibre van reconèi-
xer-hi la mare, l’àvia i dones
del seu entorn, i per això va
tenir molt bona acollida. Les
dones de llavors i d’abans
tenien moltíssimes dificul-
tats pràctiques però tenien
també moltíssima força. La
dona grega era com una pe-
dra, i en aquesta pedra es
fonamentava tota la seva fa-
mília, igual que aquí a Cata-
lunya. Vaig voler parlar d’a-
questa lluita quotidiana de
les dones, perquè de la lli-
bertat de la dona tothom ja
en parlava i no, en canvi, de
les dificultats diàries.
F.B.V.Creu que la situació ha
canviat gaire en un segle?
B.S.X.La dona ha guanyat molt
en llibertats però ha perdut
fortalesa. Avui de seguida se
separa, és capaç d’abandonar
els fills... No sé ben bé si la
dona hi ha guanyat o hi ha
perdut, això es veurà en els
segles que han de venir. En
aquestes coses prenc la ma-
teixa posició que la protago-
nista d’El casament. Un altre
tema interessant al llibre és
l’herència, les culpes hereta-
des, perquè a causa de l’al-
coholisme del seu pare els
seus fills són sordmuts. Les
culpes s’hereten també a la
tragèdia grega. Al passat, si
els fills que naixien en una
família tenien algun defecte,
tota la comunitat del poble,
per petita que fos, en feia
responsable la dona, però ai-
xò per sort ja ha canviat. Les
coses han canviat molt, i els
nens que neixen sordmuts o
els cecs avui tenen escoles
específiques i són estimats a
casa.
F.B.V.Però no tota l’herència és
negativa.
B.S.X.Al llibre, l’herència de la
culpa la veiem des d’una do-
ble visió. Per una banda hi ha
l’herència negativa, que és el
fet que els nens no hi sentin
o no hi vegin, per exemple.
Però també, encara que no es
veu tant, hi ha la Tàssia, una
noia que pintava, i en aque-
lla època una dona amb ta-
lent artístic era una vergo-
nya per a la família, però la
seva filla, la Júlia, pot desen-
volupar el seu talent, i li do-
nen una beca a París i es fa

escultora. La Lenaki, la pro-
tagonista, però, tot i que es-
tima molt la Júlia, no pot
entendre per què gasten di-
ners per fer possible que una
dona faci escultura;
s’hauria estimat més
que la Júlia fos mes-
tra, que és l’únic ofici
que s’acceptava amb
una certa facilitat
per a les dones. Pot-
ser hi ha alguna cosa
maternal, en això
d’esculpir pedres...
A l’època de la Lena-
ki, a principis del se-
gle XX, les úniques
professions accepta-
des per a les dones
eren la de mestra i la
d’infermera.
F.B.V.Què hi ha de docu-
ment i què de ficció, al
llibre?
B.S.X.La major part és
un document. La sín-
tesi de totes aquestes
tensions i situacions,
les cançons, els cos-
tums, tot això és do-
cument.
F.B.V.Gairebé es podria
dir que és un tractat
antropològic?
B.S.X.Sí, tot i que és li-
teratura. Hi havia
documents escrits
pel poble on consta-
ven aquests costums
etnològics, musicals.
Totes les cançons que
surten al llibre enca-
ra les canta la gent
d’Ambelàkia. Fins i
tot, un músic les ha
recopilades i es po-
den escoltar en cas-
set. Al poble –és un
lloc de muntanya–
els costums hi han
romàs perquè són

més intensos. Un director de
teatre, Kostas Tsianos, se’n
va enamorar, la va traslladar
al teatre, on es va represen-
tar durant cinc anys... I l’es-

cenografia era ben bé una
habitació com podria ser a
Ambelàkia, molt real, per
dir-ho així. En aquest sentit,
em va fer molta il·lusió la

coberta de la traducció cata-
lana, perquè hi surt un qua-
dre amb un dormitori que
podria ser el mateix de la
Lenaki. [La traductora d’a-

questa conversa i d’El casa-
ment, Montserrat Gallart, ex-
plica que quan va veure la
coberta, amb una il·lustració
d’Adriano Ceccioni, Basa So-
lomou Xanthaki fins i tot va
plorar d’emoció: “No en po-
dien haver trobat cap altra!”,
deia.]
F.B.V.La peça teatral va tenir molt
d’èxit, oi? Al teatre, cinc anys de
representacions és molt de
temps...
B.S.X.El crític més important
d’Atenes, Kostas Giorgóusó-
poulos, en va escriure una
crítica molt bona, i va acon-
sellar a totes les escoles que
anessin a veure-la, i suposo
que en part també va ser per
aquest motiu que va durar
cinc anys a la cartellera. Hi
ha un paràgraf de l’article
que m’agrada molt, diu:
“L’obra és un estudi en pro-
funditat de la mare eterna


