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Àfrica a la francesa
➤ Des que el 1988 va guanyar el premi Goncourt amb La Ex-
posición Colonial (Tusquets, 1990), el narrador francès Erik Or-
senna (París, 1947) apareix molt sovint a la llista dels llibres més
venuts a França. Una dama africana, la seva última novel·la, no és
una excepció. Amb la història de la senyora Bâ, una maliana de
l’ètnia sonninké que intenta convèncer el president de la Re-
pública Francesa perquè la deixi entrar al país a buscar el seu
nét desaparegut, Orsenna ret un homenatge a l’Àfrica, un con-
tinent que coneix molt bé des dels temps en què era conseller
d’afers estrangers de François Mitterrand.

Com altres autors de la seva generació, Erik Orsenna és un
autor prolífic i heterogeni, autor de novel·les (Tantos años i Dos
veranos, totes dues publicades per Tusquets), assajos (sobre la
música cubana o sobre la història de la guitarra –La historia del
mundo en nueve guitarras, Siruela 1997–) i fins i tot d’una biografia
d’André Le Nôtre, el jardiner del rei Lluís XIV. El seu últim llibre,
La gramàtica és una dolça cançó (Proa i Salamandra), una faula in-
fantil sobre la gramàtica, s’ha convertit en un best seller absolut
tant a França com a Itàlia.
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Erik Orsenna
Novel·lista francès
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“Em vaig
inspirar en
cinc dones
i les vaig
convertir en
una de sola”

P.C. ¿La millor manera d’explicar
l’Àfrica era convertir-la en dona?
E.O. Fa 30 anys que conec
l’Àfrica. La primera vegada
que hi vaig estar va ser quan
acabava de llicenciar-me en
economia i treballava sobre el
tema de les primeres matèri-
es, concretament sobre els ca-
cauets. Va ser aleshores que
vaig conèixer el president del
Senegal, Léopold Sédar Seng-
hor, un personatge fascinant.
Sédar Senghor era alhora un
poeta, un polític i la personi-
ficació del seu país. Des d’a-
quella primera vegada he
anat moltes vegades a l’Àfrica,
potser he estat a 30 dels 50
països que té el continent.
Conec molt bé l’Àfrica i hi
vaig sovint, fins i tot hi vaig
fer un documental. Fins que
un dia vaig decidir que calia
trobar una manera d’explicar
l’Àfrica d’avui en dia. L’altre
detonant de la novel·la va ser
la meva experiència en tant
que membre del Consell d’Es-
tat, una institució francesa
que dictamina sobre la legali-
tat dels actes administratius i
que moltes vegades s’ha de
pronunciar sobre la legalitat
d’una demanda de visat o
d’expulsió cap a la frontera. El
tercer motor de la novel·la va
ser una pregunta: “Quina és la
força d’Àfrica?”. La resposta
em va semblar evident: “La
força d’Àfrica són les seves
dones”. Mentre els homes es
passen el dia xerrant –d’una
manera molt poètica, això sí–
les dones treballen sense pa-
rar. En general, quan hi ha
dificultats (i això s’aplica tant
a l’Àfrica com a casa nostra),
les dones sempre estan a la
primera línia. Les dones s’en-
carreguen directament de la
supervivència, dels nens, del
menjar, del foc. Amb tots
aquests elements la resposta a
la pregunta que m’havia fet,
és a dir, la millor manera
d’explicar l’Àfrica d’avui en
dia, em va semblar evident:
havia de parlar d’una immi-
grant que intentava venir a
França i, naturalment,
aquesta immigrant havia de
ser una dona africana. Per
construir el personatge vaig
inspirar-me en quatre o cinc
dones i vaig convertir-les en
una de sola. Tot això vol dir
molta feina, viatges i més vi-
atges, vaig viure durant set-
manes i setmanes en pobles
de l’Àfrica per aconseguir
què la gent m’acceptés i vol-
gués parlar amb mi.
P.C. ¿Sempre treballa d’aquesta
manera?
E.O. Normalment sí, però si co-
nec el tema sol ser més fàcil.
En el cas d’Una dama africana
va ser més complicat perquè,

com vostè mateix pot com-
provar, no sóc ni dona ni
africana. Vaig haver de desco-
brir com parlaria una dona
africana. Per crear el perso-
natge em vaig inspirar en una
moçambiquesa, en dues sene-
galeses, en una maliana i en
una nigeriana. Encara que la
novel·la està situada a Mali,
tot el què hi passa és típic de
l’Àfrica occidental. La pre-
gunta de la novel·la era: “Què
és?, què vol dir ser una dona
africana?”.
P.C. Què fa tan diferents les dones
africanes?
E.O. Li donaré un exemple del
coratge de les dones africanes.
Per fer foc, cal anar a buscar
llenya al bosc. Amb el proble-
ma de la desforestació, cada
vegada cal anar més lluny. I
solen ser les dones les que van
a buscar la llenya, és a dir, que
a més a més de fer totes les
altres feines, han de caminar
hores i hores per anar a bus-
car llenya. I això cada dia. Per

anar buscar l’aigua passa el
mateix. En general hi ha una
norma que no falla mai: quan
es tracta de la supervivència,
les dones sempre estan en
primera línia. Coneix l’Àfrica?
Cal anar-hi; si hi va veurà tre-
ballar les dones, és un espec-
tacle impressionant. Es lleven
abans que surti el sol i se’n

van a dormir molt tard. Solen
treballar 18 hores al dia, sense
parar: tenen cura dels fills,
preparen el menjar, etcètera.
A més a més, cada vegada es-
tan més soles perquè molts
homes han emigrat i hi ha
pobles sencers on només hi
queden les dones, els vells i els
nens, els homes d’entre 18 i

50 anys han desaparegut, és
impressionant.
P.C. ¿La ficció era la millor manera
d’explicar l’Àfrica?
E.O. N’estic totalment conven-
çut, per dues raons. La prime-
ra és que un novel·lista té un
avantatge molt important
respecte als periodistes: el
temps. Avui els diaris ja no
tenen ni temps ni diners per
publicar grans reportatges, no
hi ha periodistes que puguin
dedicar tot un any a fer un
reportatge. En canvi jo he
tingut tres anys per escriure
Madame Bâ. Aragon deia que la
novel·la és el mentir-vrai, men-
tir de veritat, és a dir que com
més menteixes més t’acostes a
la realitat. I hi estic d’acord.
Les grans novel·les ho demos-
tren: per entendre Alemanya
cal llegir Günter Grass, de la
mateixa manera que per en-
tendre Amèrica Llatina s’ha
de llegir García Márquez. I per
comprendre els Estats Units
s’han de llegir les novel·les de
Philip Roth. La novel·la és una
mitjà extraordinari per en-
tendre el món.
P.C. Té lectors africans?
E.O. I tant, en tinc molts! Fins i
tot m’han donat una mena de
nacionalitat maliana d’honor

de manera que els so-
ninkés em consideren
un dels seus. Quan es-
tava escrivint la no-
vel·la anava molt en
compte amb les refe-
rències als sonninkés.
La dificultat és cons-
truir una novel·la amb
tots aquests elements
i, sobretot, trobar el to
adequat de manera
que, sense fer servir
l’argot, el lector reco-
negui el to d’una afri-
cana.
P.C. L’emigració és un dels
temes centrals de la no-
vel·la.
E.O. El problema de l’e-
migració, el fet que no
hi hagi homes, provo-
ca un autèntic canvi
social. Les dones co-
mencen a tenir cada
vegada més poder,
fins i tot polític. I això,
als homes, no els ha
agrada gens. Hi ha
moltes ètnies, com la
dels soninké, en què
està mal vist que les
dones tinguin cultura
i educació. Per això
vaig voler que el per-
sonatge de la senyora
Bâ fos dona i, a més,
professora. Per defini-
ció una professora és
una persona que en-
senya als altres, una
lluitadora. A través
del personatge també

volia explicar la complexitat
de l’Àfrica, un continent gai-
rebé tan complicat com l’Ín-
dia, amb una organització so-
cial que té esclaus, intocables
i castes, com a l’Índia. Els fer-
rers, per exemple, no poden
casar-se amb una dona d’ètnia
peul perquè els peuls són no-
bles. A l’Àfrica hi ha moltís-
sims tabús d’aquest tipus. És
un continent molt complicat i
tenia ganes d’explicar tota
aquesta jungla de les relaci-
ons humanes. Al final estic
content del resultat perquè
molts africans i molts sonin-
kés m’han dit que el llibre no
ha traït la seva cultura. De
vegades em pregunten com ho
he aconseguit. La resposta és
fàcil: feina, feina i més feina.
Al principi vaig estar temptat
de titular la novel·la La malaltia
de la brúixola, que és la malaltia
que pateixen tots els africans
que es passen el dia mirant cap
al nord. Moltes vegades m’en-
fado amb els meus amics afri-
cans perquè no paren de mirar
cap al nord en comptes de
desenvolupar el seu país. Molts
africans només pensen a mar-
xar cap a l’antiga metròpoli o
als Estats Units.


