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El novel·lista Eric Orsenna va néixer a París el 1947

Tocant a les portes
de la metròpoli

N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Eric Orsenna, Madame Bâ, la
dama africana. Traducció

d’Anna Casassas. La

Campana. Barcelona, 2005.

D
es d’una mirada
simple, però aclari-
dora, podríem dir
que un dels prece-
dents de la globa-

lització cultural va ser el post-
colonialisme. Amb el pas dels
anys, i després de la difícil lli-
bertat que va portar la inde-
pendència, molts dels intel·lec-
tuals dels països colonitzats
van trobar en el moviment
contrari una manera d’apro-
fundir en les contradiccions
que els havia portat l’ocupació.
Els néts dels que havien estat
sotmesos per les estructures
culturals europees s’instal·la-
ven a la terra dels conqueri-
dors. De sobte entenien que
disposaven de certs drets o, si
més no, d’un coneixement de
la cultura i la llengua que els
permetia reclamar un espai a
la metròpoli.

L’anglofília que domina
l’inici del segle XXI, en part
conseqüència de la magnitud
geogràfica i econòmica de
l’imperi anglès, ha fet que
qualsevol de nosaltres pugui

esmentar algun autor d’aquest
univers postcolonial –per
exemple Hanif Kureishi, J.M.
Coetzee i Salman Rushdie–.
Però el progressiu abandó
d’altres universos lingüístics,
com ara els que giren al vol-
tant de llengües com ara el
portuguès i el francès, ens està
posant difícil l’accés a escrip-
tors que han assajat obres tant
o més interessants, que també
tenen el seu paper dins la re-
cent teoria de la transversali-
tat, una visió que sembla prou
adequada a l’hora de situar els
moviments literaris dels nos-
tres temps. Recentment, la
concessió del premi Giovanni
Pontiero a la traducció catala-
na de Chiquinho, de Baltasar
Lopes, novel·la fundadora de la
literatura caboverdiana, i lli-
bres com ara Orígens, del liba-
nès Amin Maalouf, i El fusell del
meu pare, de Hiner Saleem, ens
donen una possibilitat d’acce-
dir a altres societats que s’han
convertit en habituals a casa
nostra, tot i que no sempre ens
són properes ni conegudes.

En català, tant els llibres es-
mentats com el que ens ocupa
avui, tenen una editorial com a
punt de referència, La Campa-
na. Tot i seguir una política de
traduccions limitada per les
escasses exigències del mercat,
edicions La Campana ha sabut
escollir al llarg d’aquests úl-

tims anys llibres inexcusables
per redimensionar els nostres
horitzons.

D’aquesta voluntat en la re-
cerca d’expressions literàries
diferents prové sens dubte la
idea de publicar Eric Orsenna,
un escriptor francès (París,
1947) que ha dedicat bona part
de la seva obra a burxar dins
d’altres cultures, especialment
les africanes. S’ha de dir que
Orsenna no és cap desconegut
a l’Estat espanyol, que ja s’ha-
vien traduït obres seves al cas-
tellà dins editorials com ara
Tusquets i Salamandra, de les
quals La exposición colonial em
sembla la més significativa.
Però si no m’enganyo aquesta
és la primera de les seves no-
vel·les en versió catalana, un
treball que Anna Casassas no
tenia fàcil i que, no obstant ai-
xò, resol amb alguna cosa més
que un bon ofici.

UNA ALTRA VISIÓ DEL MÓN
Una pista excel·lent sobre l’es-
perit amb què Orsenna s’en-
fronta a Madame Bâ, la dama
africana és el fet que la citació
inicial del llibre sigui de Willi-
am Faulkner. I és interessant
sobretot perquè aquesta no-
vel·la podria haver seguit el
camí fàcil de molts llibres que
ens parlen del continent africà
o d’aquells emigrants de sego-
na i tercera generació que ve-

uen xocar amb intensitat les
seves diferències. Llibres i pel-
lícules, al capdavall, que ens
donen una visió simple, colo-
rista, i sovint estereotipada
d’unes cultures emergents que
cerquen a la seva història una
tradició assumible.

La novel·la pren com a excu-
sa narrativa la sol·licitud d’un
visat d’entrada per part d’una
dona que vol retrobar el seu
nét, desaparegut a França. I dic
que és una excusa perquè

l’autor articula des de la imat-
ge física del formulari oficial
tota la trama. Madame Bâ su-
posa així un cant a les tradici-
ons d’aquesta zona d’Àfrica:
Mali, Senegal i, al rerefons,
l’antic imperi soninkée, la seva
cultura i la seva llengua.

Després de quaranta anys de
viatges freqüents, Orsenna és
un bon coneixedor de les rea-
litats africanes, però la seva
condició francesa li atorga una
altra perspectiva, la del pes de
l’imperi, la del poder, la prete-
sa superioritat moral de l’ocu-
pant i, amb posterioritat, del
marmessor d’uns territoris
que van tenir en èpoques no
gaire llunyanes cultures dife-
rents que el poder colonial
francès va sotmetre.

PERSONATGE INOBLIDABLE
De Madame Bâ s’ha de destacar
especialment la capacitat de
l’autor per a la creació d’un
personatge inoblidable, que
escapa sempre de la imatge
tòpica que ens podrien pro-
porcionar els nostres escassos
coneixements sobre la dona
africana. Però no és menys
important una estructura ori-
ginal, de vegades prop del
trencaclosques, que aconse-
gueix embastar amb gran pe-
rícia una història que ens parla
dels mals que poden acabar
amb les restes de solidaritat i
d’enteniment entre les perso-
nes. Problemes contempora-
nis, doncs, però també una vi-
sió optimista de l’ésser humà
que ens sorprèn quan es pro-
posa des d’un continent tan
poc afavorit per allò que ano-
menem el món contemporani.

Una novel·la que eixampla
les nostres perspectives i que
ens serveix com a punt de par-
tença d’altres teories possibles
per enfrontar-se a un segle que
s’endevina ple de complicaci-
ons. No se l’haurien de perdre.

Unes nocions elementals
A S S A I G

L L U Í S A L E G R E T

M. Cinta Espuny i Núria
Rodríguez, Introducció a la

sociologia. La Busca.

Barcelona, 2005.

H
i ha determinades
matèries com ara la
psicologia, la socio-
logia, la història i
fins i tot la genètica

sobre les quals tothom sembla
autoritzat a dir-hi la seva. No
passa el mateix amb les mate-
màtiques, la física i la química,
posem pel cas. Sobre aquests
àmbits de coneixement és més
difícil parlar i opinar si no en
posseeïm un determinat do-
mini. Malgrat tot, en els nos-
tres dies les anomenades cièn-
cies socials i humanes –espe-
cialment la psicologia i la so-
ciologia– han adquirit rang
acadèmic, han incorporat el
mètode hipotètic deductiu en
les seves recerques, empren les
eines matemàtiques: l’estadís-
tica, el càlcul de probabilitats,
etcètera.

Més en concret, la sociologia
actual s’ha allunyat molt del
plantejament filosòfic del seu
pare fundador: August Comte
(1798-1857) i, en canvi, és més
proper als treballs d’Adam

Smith, Karl Marx, Max Weber i
Schumpeter, per citar alguns
dels autors clàssics. En conse-
qüència, ja no és tan planer o
avinent formular una opinió
versemblant sobre la disciplina
social. Expressar un determi-
nat punt de vista, avui, reque-
reix una determinada infor-
mació i el domini relatiu de les
nocions bàsiques.

Per tant, és necessària la in-
troducció a la sociologia, com
a matèria d’estudi, tant en el
batxillerat com en els primers
cursos de l’ensenyament uni-
versitari. Els nostres joves situ-
ats en una societat globalitza-
da no poden desconèixer un
seguit de dades fonamentals
per a la formació integral. Amb
aquesta finalitat M. Cinta Es-
puny i Núria Rodríguez, pro-
fessores de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i de la
Universitat de Barcelona, res-
pectivament, han escrit una
interessant Introducció a la soci-
ologia, recomanable no sols per
a ús didàctic sinó també per a
les persones que sense tenir

una formació específica desit-
gen posar-se al dia i adquirir
uns coneixements imprescin-
dibles per sortir-se’n en qual-
sevol àmbit de l’activitat social.

Tots els ciutadans hauríem
de posseir les nocions elemen-
tals amb relació als conceptes
de grup social i el seus dife-
rents tipus, de l’estratificació
social, de la naturalesa dels
mitjans de comunicació, de
l’estructura de l’Estat, dels
problemes derivats de la socie-
tat de masses: emigració, im-
migració, dels conflictes polí-
tics, dels canvis socials, de la
lluita pel poder.

UN AGENT DE SOCIALITZACIÓ
“Els sociòlegs –diu Espuny–
s’interessen cada vegada més
pels mitjans de comunicació.
Una de les raons és perquè
constitueixen un agent de so-
cialització de gran magnitud.
Els mitjans de comunicació
formen les persones des de la
infància”. Més endavant afe-
geix: “L’alt cost que suposa en-
gegar i mantenir un mitjà de

comunicació, especialment la
televisió, fa que només puguin
finançar-lo persones o entitats
de gran poder econòmic, la
qual cosa suposa una limitació
objectiva de la llibertat d’ex-
pressió”. Una altra considera-
ció interessant és quan s’afir-
ma que “el que està en declivi
és la religió institucionalitza-
da, mentre que des d’un punt
de vista individual, de creences
personals, no és dóna la secu-
larització, sinó que la religió
continua viva com a necessitat
humana”.

Com hem exposat anterior-
ment, en el llibre que comen-
tem apareixen explicades totes
les qüestions que són objecte
d’estudi i d’anàlisi per part
dels experts en ciències socials.
La virtut de l’obra és que com-
bina la rigorositat de les dades
–una bibliografia àmplia i po-
sada al dia–, la informació i la
presentació de les diverses te-
ories sociològiques amb l’agi-
litat i l’amenitat expositiva, la
qual cosa la fa apta per al lec-
tor no especialitzat.


