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J.M. Coetzee va néixer a Ciutat del Cap el 1940

Lúcida agonia
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L’
autor J.M. Coetzee
(Ciutat del Cap,
1940) va estudiar
ciències informà-
tiques i filologia

anglesa a Sud-àfrica i als Estats
Units. La seva obra és impor-
tant i extensa, potser poc co-
neguda al nostre país. Ha pu-
blicat, entre d’altres, In the He-
art of the Country, Life & Times of
Michael K, Desgràcia, Esperant els
bàrbars i Vida dels animals. Ha
estat guardonat amb diversos
premis literaris, des del pres-
tigiós CNA, de Sud-àfrica, al
Brooker Prize, del Regne Unit,
del Prix Étranger Femina, de
França, al Jerusalem Prize,
d’Israel. Coetzee pertany a la
generació d’escriptors sud-a-
fricans, com Breyten Brety-
tenbach, que han reflectit en
la seva obra la ignominiosa
situació del règim de l’ apar-
theid, de segregació racial del
seu país.

L’edat de ferro és una magní-
fica novel·la, d’una profundi-
tat psicològica extraordinària,
d’una bellesa sorprenent. La
història narra els últims me-

sos de vida d’una dona gran, la
senyora Curren, exprofessora
de literatura grega i llatina,
malalta de càncer, que escriu
una llarga carta a la seva filla
que viu als EUA. L’acció s’ini-
cia quan la vella senyora torna
a casa amb el diagnòstic fatal
de la seva malaltia i troba
dormint al fons del jardí un
vagabund alcohòlic, el senyor
Vercueil, acompanyat d’un
gos. La proximitat de la mort
inexorable fa que la senyora
Curren mantingui una estra-
nya relació amb el rodamón,
feta de condescendència i in-
terès, amb la intuïció que
l’home haurà de jugar un pa-
per important en l’etapa final
de la seva vida. En la llarga
carta a la filla absent, la vella
fa un viatge interior a la re-
cerca d’ella mateixa, dels seus
orígens i del dolor de viure.
Alhora, però, la senyora Cur-
ren relata el món que l’envol-
ta en aquell moment històric,
l’any 1986, quan els escolars
negres cremaven les escoles i
els afrikaners els perseguien a
mort. Des de la lúcida mirada
d’algú que té els dies comp-
tats, la vella presenciarà la
mort de dos adolescents, l’in-
cendi provocat d’un barri in-
dígena de barraques i els hor-
rors d’un règim polític de dis-
criminació racial que, com a
blanca, no l’havia preocupada
mai. En aquest llarg diàleg

entre el dolor interior físic i el
dolor exterior moral, la se-
nyora Curren penetrarà en el
fons del seu cor davant el tes-
timoni del pòtol alcohòlic que
contempla silenciós i en apa-
rença indiferent la tragèdia
personal de la dona, a qui està
disposat a ajudar en un intent
de suïcidi heroic davant la seu
del govern racista. L’estranya
relació entre la vella mori-
bunda i el vagabund, però,
anirà una mica més enllà del
seu enganyós diàleg de sords
fins a fregar la línia de la soli-
daritat humana, l’amistat i,
per què no, l’amor.

UN REALISME CORPRENEDOR
El mèrit principal de L’edat de
ferro roman en el fet que la
novel·la, sense deixar de ser
una crònica intimista d’una
personalitat molt rica i com-
plexa que s’enfronta a la mort,
descriu amb un realisme cor-
prenedor la realitat social i
política d’un moment històric
de Sud-àfrica. Aquest equilibri
es manté al llarg de tota l’o-
bra, tot i que l’accent bàsic el
posa la veu narradora, la dona.
Per altra banda, els personat-
ges externs a ella, els joves
adolescents, la mare d’un
d’ells, un oncle exmestre, tots
persones de raça negra, pos-
seeixen un alt grau d’ambi-
güitat, com si la senyora Cur-
ren no acabés d’entendre’ls

del tot a l’hora de descriure’ls.
De fet, ella i els altres repre-
senten dos mons en col·lisió
en què la comprensió mútua
és impossible. Tanmateix, en
l’obra de Coetzee hi ha més
coses, moltes més: un repàs
aprofundit de la condició hu-
mana, amb el misteriós dolor
de néixer i morir.

En diverses ocasions el nom
de J.M. Coetzee ha sonat entre
els candidats al premi Nobel
de literatura, i si haguéssim
de valorar-lo per aquesta obra,
no dubtaríem a afirmar que
se’l mereix amb escreix. La
traducció de Dolors Udina es
manté a l’altura de les cir-
cumstàncies.

Lluita de classes i sexes a l’illa de Java
N A R R A T I V A D A V I D C A M I N A D A
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P
ramoedya Ananta To-
er (nascut a Blora, In-
donèsia, el 1925), un
autor no gaire cone-
gut a Catalunya tot i

ser una reconeguda figura
mundial i candidat al premi
Nobel de literatura, ha tingut
com a nucli temàtic de la seva
obra literària l’ocupació japo-
nesa al seu país (1942-1944) i la
lluita d’Indonèsia per la inde-
pendència. En aquest sentit, La
noia de la costa, una novel·la que
va escriure el 1962, és una obra
diferent i potser de les més
personals de l’autor, perquè
fuig de qüestions més aviat
polítiques i se centra en una
història familiar.

La noia de la costa transcorre
als anys vint en un poblet de
pescadors de Java (la principal
illa d’Indonèsia) i narra la
història d’una bella noia de 14
anys que es veu forçada a ca-
sar-se per conveniència amb
un ric aristòcrata javanès.

Obligada a deixar els seus pa-
res i el seu entorn, la noia es
trasllada a la ciutat per con-
vertir-se en la senyora de la casa
del seu marit. Però en el mo-
del feudal existent en l’època
a Java els privilegis i la pobre-
sa coexisteixen simultània-
ment i les dones no són més
que simples objectes materi-
als, simples possessions. Pra-
moedya escriu amb rancúnia
sobre el tracte al sexe femení
en la societat tradicional java-
nesa, un tracte que va poder
comprovar directament en la
seva mare i la seva àvia. Com
totes les dones, la mare de
Pramoedya va tenir una vida
força dura i va morir als 34
anys malalta de tuberculosi.
L’escriptor no va conèixer el
nom de la seva mare fins que
va visitar la seva tomba.

UN POBLET DE PESCADORS
La noia de la costa reflecteix la
fascinació i l’encisament que
suscita la vida en un poble de
pescadors de Java, on la gent és
pobra, els homes han d’arris-
car diàriament les seves vides
per anar amb les barques a
pescar i les dones treballen de
valent per preparar el menjar i

tenir a punt la casa. Però els
dies són plens de sol, el mar és
d’un color blau cristal·lí, les
nits estrellades i els cors de la
gent són plens de puresa i
d’autenticitat. La màgia d’Àsia.
A la ciutat tot serà diferent i la
noia de la costa s’haurà d’en-
frontar a la crua realitat que,
per al seu marit, el Bendoro,
només és una dona en pràctiques,
una esposa temporal, circums-
tancial i suplent, un objecte
material del qual es pot des-
prendre quan vulgui i de la
forma que vulgui.

Pramoedya compon un lli-
bre dur, però emotiu, humà i
brillant que elogia l’esperit de
la gent pobra i dibuixa el ca-
mí, esquinçador i solitari, que
ha de fer la protagonista cap a
la maduresa.

Pramoedya sent una forta
admiració, respecte i solidari-
tat per l’heroïna del seu relat,
la noia de la costa. I de les pà-
gines de la novel·la es desprèn
de forma clara aquest senti-
ment. Aquest fet potser es veu
afavorit perquè Pramoedya ha
tingut també un destí molt
dur, que l’ha forçat a crear
una filosofia pròpia per tirar
endavant. Autor que ha cen-

trat gran part de la seva obra
en els orígens del nacionalis-
me indonesi, Pramoedya
Ananta Toer ha passat gran
part de la seva vida a la presó.
Va ser detingut i torturat pels
japonesos als anys quaranta i
empresonat pel poder coloni-
al holandès del 1947 al 1949,
acusat de ser anticolonial. Su-
karno el va empresonar un
any pel seu llibre Xina a Indo-
nèsia i Suharto el va tenir 14
anys més tancat a la presó
acusat de comunista i alguns
més sota arrest domiciliari a
Jakarta. Amb la fi del règim de
Suharto el 1998, Pramoedya
s’ha convertit en un heroi na-
cional.

TRADICIÓ ORAL INDONÈSIA
Pramoedya és també un expo-
nent de la tradició oral indo-
nèsia, perquè durant el seu
captiveri se li va prohibir tenir
res per escriure, de manera
que es va dedicar a narrar
històries als seus companys,
les quals va memoritzar i va
transformar en la seva obra
principal, El quarteto Buru, for-
mada per Terra humana, El fill
de tots els pobles, Cap al demà i La
casa de cristal. La tetralogia, es-

crita en forma de melodrama,
és un retrat vibrant dels de-
sitjos del poble indonesi per
assolir la independència i
construir una Indonèsia uni-
ficada i multiètnica lliure del
rol colonial holandès.

Pramoedya Ananta Toer és
autor d’altres obres, com ara
El fugitivo i Canción triste de un
mudo. L’autor indonesi, que va
publicar la seva primera obra
el 1947, no era fins ara gaire
conegut a Occident, princi-
palment perquè la seva obra,
escrita en malai-indonesi, la
llengua oficial d’Indonèsia
creada a partir de les parles
malaies de l’arxipèlag, ha co-
mençat a ser traduïda molt
recentment a l’anglès.

La noia de la costa és un llibre
recomanable per descobrir
aquest autor asiàtic i endin-
sar-se en la dura societat feu-
dal de l’illa de Java. La novel·la
és la primera obra de Pramo-
edya publicada en català. En
aquest sentit, expressem des
d’aquestes línies el desig que
molt aviat pugui ser a les lli-
breries catalanes El quarteto
Buru, una obra important que
reflexiona sobre el colonialis-
me, la cultura i la identitat
nacional indonèsia i que des-
perta la fascinació de la lite-
ratura asiàtica.


