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Narrativa
Una carta molt llarga
Mariama Bâ
Takusan Ediciones. Barcelona, 2005

Marta Salicrú

No cal pensar-hi
gaire per trobar ar-
guments que de-
mostrin que la

nostra és una societat euro-
centrista o, més ben dit –que
aquesta terminologia sona
una mica precolonial–, occi-
dentocentrista. Una nova
prova d’això és la traducció
al català de la primera
novel·la de l’escriptora sene-
galesa Mariama Bâ, com a
primer títol que ha publicat
l’editorial Takusan. I no per
l’edició en si, que cal celebrar,
sinó pel fet que arribi amb 25
anys de retard.

Una carta molt llarga, de
l’original en francès Une si
longue lettre, és una novel·la
epistolar, si bé no estem da-
vant del model d’intercanvi
de cartes tipus Werther.
Com el títol indica, aquesta
novel·la breu és la llarga
carta que Ramatoulaye, una
dona senegalesa de mitjana
edat, escriu a la seva amiga
de la infància Aïssatou men-
tre duren els 40 dies de re-
clusió arran del dol pel seu
marit. En la seva carta, Ra-
matoulaye retrata la condi-
ció de la dona musulmana al
Senegal, i reflexiona crítica-
ment sobre qüestions com
ara la poligàmia, el sistema
de castes i la relació entre
homes i dones en la societat
patriarcal islàmica.

Tot i ser publicada el 1980,
Una carta molt llarga, guar-
donada aquell mateix any
amb el premi Noma, conser-
va tota la seva vigència i tot
el seu interès, especialment
per al lector occidental poc
coneixedor de la societat
africana musulmana. Pri-
mera i última novel·la publi-
cada en vida de Bâ, que va
morir de càncer l’any se-

Crítica

Assaig
Pensar la
contemporaneïtat.
Divuit converses
sobre la història
Agustí Colomines
i Vicent Olmos (editors)
Afers. Catarroja-Barcelona-
Palma, 2005

Xavier Filella

Afortunadament, la
cultura catalana
compta amb un se-
guit de platafor-

mes que, més enllà del
debat conjuntural que asse-
gura la premsa diària, fan
possible una reflexió en pro-
funditat sobre les més vari-
ades arestes de la cultura
contemporània. A banda de
la senyera Serra d’Or,
comptem amb revistes rigo-
roses dirigides a un públic
culte, com ara les valencia-
nes L’Espill i Caràcters, la
lleidatana Transversal i la
remarcable El Contempo-
rani, iniciada l’any 1993
com a revista d’història,
però que des de fa uns anys,
sense que la història n’hagi
deixat de ser l’eix vertebral,
abasta qüestions culturals
en un sentit més ampli.
D’aquesta ampliació temà-
tica que El Contemporani
iniciava fa gairebé deu anys
en sobresurten les entrevis-
tes realitzades en profundi-
tat a personatges cabdals
del món de la cultura.

Els historiadors Agustí
Colomines, redactor en cap
d’El Contemporani, i Vicent
Olmos, membre del consell
de redacció d’aquesta re-
vista i director d’Editorial
Afers, han seleccionat di-
vuit d’aquestes entrevistes
que, en conjunt, ofereixen
una panoràmica sobre

Divuit converses

Carta des
del Senegal

Barcelonins

Agustí Colomines, un dels editors de l’obra. XAVIER BERTRAL

Esclaus
de Franco
Narrativa
Tríptic de pells
en el mar
Guillem Rosselló Bujosa
24è premi 25 d’Abril de narrativa
curta de la Vila de Benissa.
Viena Edicions. Barcelona, 2005

Anna Tomàs

El prolífic escriptor
mallorquí Guillem
Rosselló Bujosa
(Mallorca, 1959),

exsacerdot i professor de se-
cundària, ha abandonat la
temàtica religiosa d’obres
com El senyor de tots els
somnis per presentar-nos
tota una novel·la negra. Això
sí, amb lliçó moral. A Tríptic
de pells en el mar la tinent
Amàlia Oms haurà de resol-
dre l’assassinat d’Elisabet
Ingstall a l’hotel Las Delicias.

Cap senyal per identificar
l’assassí, cap mòbil aparent
per trobar un sospitós, cap
testimoni vàlid per resoldre
l’homicidi... Sotmesa a les
pressions del capità Masca-
ró, un home sense escrú-
pols, la nostra heroïna con-
vertirà aquest cas en una
qüestió personal: una lluita
contra la hipocresia i cor-
rupció que regna a l’illa i que
s’amaga darrere el luxe i el
glamur.

L’autor ha sabut crear en-
ginyosament un escenari i
una trama que intrigui el lec-
tor, però, malauradament, el
rerefons ètic que s’ensuma
des de la primera pàgina fa
que el lector ho tingui fàcil a
l’hora d’identificar el culpa-
ble i això no pot passar-se
per alt en un títol que pretén
estar en la línia dels clàssics
del gènere de la novel·la
negra. No obstant això, és
un relat distret i escrit amb
meticulositat que ens brinda
una bona estona de lectura.

Narrativa
Extramares. Cinco
nuevos narradores
de Barcelona
Diversos autors
Jorale Editores. Mèxic D.F., 2005

Manel Zabala

Extramares no és un
tast de narradors
castellans de Bar-
celona; Extrama-

res és un tast de “jove narra-
tiva castellana de Barcelona
de caràcter exploratori”.

Els exploradors són Eloy
Fernández Porta (1974),
Robert Juan-Cantavella

(1976), Magda Bandera
(1970), Miquel Bota (1968)
i Jorge Carrión (1976). Hi
ha més d’una manera d’en-
tendre l’exploratòria. Juan-
Cantavella i Fernández
Porta juguen a l’erudició,
busquen o s’empesquen in-
fluències, lectures, plagis. A
Proust-Fiction, de Juan-
Cantavella, tenim la vida i la
mort de l’artista plagiari Gia-
ocomo Marinetti. Marinetti
hauria editat el poema La
magdalena després de pla-
giar un tal Marcel, que al seu
torn va plagiar José Ángel
Valente; i Marcel Proust i
Nabòkov admiren Quentin
Tarantino, però alerta, Na-
bòkov reclama que no se’l

tingui per un plagiari comú:
és cert, va plagiar Tarantino,
però traduint al llatí: J. Tra-
volta– Ubi id consilium ce-
pisti? dum ea dulciola edis-
ti? S. L. Jackson– Ita, cum
dulciola huc sedens eme-
rem, meam potionem cali-
dam biberem... “I en allò que
Schopenhauer en diu un
estat estètic, en mossegar la
magdalena Jackson té una
revelació i decideix que ha
deixat de ser un gàngster”,
s’ha explicat en una reunió
de veïns, i Marcel, que hi pa-
rava l’orella, n’escriurà algu-
na cosa.

Magda Bandera explora
el contacte de pobles, llen-
gües i races a Barcelona, ex-

plora els entesos i els malen-
tesos. Miquel Bota, a Dora-
do de oro, explora en la me-
mòria amagada d’un tortu-
rador; a En clave de sol
(excel·lent relat) explora en
un puticlub.

Jorge/George/Jordi Car-
rión explora Austràlia i Ter-
ritorio Neruda. “Sigo los ra-
íles, pero mis pies en ver-
dad caminan sobre citas,
pasajes, reconstrucciones
quizá más legítimas que el
relato de ficción o la cróni-
ca de viaje”.

Cinc bons autors que ex-
ploren. No trobaran fàcil-
ment aquest llibre publicat
a Mèxic, així que diguin-li al
llibreter que explori.

güent, el relat inclou trets
autobiogràfics de l’autora,
com el fet que la protagonis-
ta sigui mestra. Nascuda en
el si d’una família acomoda-
da de Dakar i filla d’un mi-
nistre del primer govern in-
dependent del Senegal, des-
prés de la mort prematura
de la seva mare Bâ va ser cri-
ada, segons la tradició islà-
mica, pels seus avis materns.
Oposant-se a aquests i amb
el suport del seu pare, Bâ va
cursar estudis superiors i es
va convertir en mestra, feina
que va haver de deixar per
problemes de salut després
d’exercir durant dotze anys.
Casada, com la protagonista,
amb un polític local i també
com aquesta mare d’una llar-
ga descendència, les simili-
tuds de la vida de Bâ amb Ra-
matoulaye s’acaben quan,
trencatelseumatrimoni,Bâ,
coma“donamusulmanamo-
derna” que es considera, es
divorcia.

L’obra dibuixa, de manera
més o menys arquetípica, di-
versos models de dona en la
societat que mostra. Rama-
toulaye, tot i la seva condició
de mestra i, per tant, de
dona amb possibilitats de ser
econòmicament indepen-
dent, representa la dona tra-
dicional que es resigna a ac-
ceptar la poligàmia quan el
seu marit la repudia per
casar-se amb una adoles-
cent. El rol de la protagonis-
ta s’oposa al d’Aïssatou, que,
en les mateixes circumstàn-
cies, opta per independit-
zar-se i plantar el marit. Tot
i l’acceptació de la traïció del
cònjuge, el fet que Ramatou-
laye ho faci a contracor i que,
per tant, ni que sigui inter-
nament, es rebel·li contra el
sistema, la situa a mig camí
entre l’acceptació i el rebuig
de la tradició.

A Una carta molt llarga
només se li pot retreure una
lleugera pèrdua d’interès un
cop tancada la trama de la
poligàmia. S’agrairia, però,
una edició més acurada,
sense faltes d’ortografia.

La narradora senegalesa Mariama Bâ. SP

l’estat de la cultura contem-
porània. La llista d’entrevis-
tats inclou pensadors de
tant de relleu com ara Isa-
iah Berlin, Anthony Gid-
dens Joan Fuster, experts
en qüestions nacionals com
ara Miroslav Hroch, Alfons
Cucó i Gerard Bouchard, i
historiadors com ara Manu-
el Tuñón de Lara, Dorothy

Thompson, James Casey i
Josep Termes. Les entrevis-
tes van a càrrec d’especia-
listes de renom com Gustau
Muñoz, Josep V. Boira, Pau
Viciano, Manuel Ardit i Vi-
cent Sanchis, director de
l’AVUI, que va obtenir una
de les últimes entrevistes a
què Joan Fuster accedia poc
abans de morir.


