
BZN_58

N eus Canyelles (Palma de
Mallorca, 1966) acaba de publicar el seu quart llibre,
la novel·la L’alè del búfal a l’hivern (Proa), que va
guanyar el VIII premi “El Lector de l’Odissea”, de
Vilafranca del Penedès. Es tracta d’una notable
novel·la psicològica sobre la vida de l’escriptora
angloantillana Jean Rhys –la Gwen Rees de la ficció
novel·lesca–. Esther March és una periodista que
arriba fins a l’últim reducte de l’escriptora, que en la
seva vellesa s’ha refugiat en una illa petita, lluny de
tothom –tot el món literari anglosaxó es pensava que
era morta. La novel·la combina fragments de les
memòries que l’escriptora Gwen Rees confia a March
amb capítols de la convivència a l’illa entre les dues
dones; també hi ha mostres de la correspondència
que mantenen March i la filla de Rees i, finalment,
un parell de contes de l’escriptora que finalment va
descartar de publicar dins la seva obra completa. Un
d’aquests contes, El necesser de la senyora Palmer, era
anterior a la novel·la pròpiament dita.

¿Per què Jean Rhys –o Gwen Rees?
He llegit tot el que hi ha traduït d’aquesta autora, que
m’apassiona, i tenia moltes ganes d’escriure alguna
cosa sobre ella.

Per tant, l’autobiografia que apareix en la novel·la
coincideix amb l’autobiografia real de Jean Rhys...
Sí, i tant. En segueixo fragments sencers. Ara bé,
també n’he anat canviant aspectes. El fil argumental
és aquest. Però jo m’entretinc en altres aspectes no
documentats del personatge.
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(Text: Jordi Llavina)

Per tant, el teu relat parteix de la fascinació que sents
per Jean Rhys...
Totalment.

Gwen Rees, de ben jove, no volia escriure. Per a ella
escriure era un acte dolorós i desesperançat. ¿Per què?
Ella volia ser una dona normal (és a dir, el que
entenem per “dona normal”: una dona protegida,
amb la seva família, que no es volia avançar a la seva
època). La seva vida, però, va ser tot al contrari.
D’independent, ben bé no ho era: sempre va estar
lligada a algú que la mantenia. Què va passar: doncs
que va començar a escriure, va conèixer l’editor
Ford Madox Ford [a la novel·la Mr. Ford], que la
va encoratjar a continuar escrivint el seu diari...
Algunes frases de la seva autobiografia les reprodu-
eixo a la novel·la. Però ella hauria volgut ser una altra
cosa: una dona guapa i prou, per exemple.

Una dona guapa, molt preocupada pels seus ca-
bells...
Sí, estava molt preocupada pel seu aspecte físic en
general. Per a la meva ficció, jo he pres aquest
element dels cabells...

Tu, contràriament a la jove Rhys/Rees, has optat
per ser una dona no normal: escrius.
Sí, exacte. Avui costaria de trobar escriptores capa-
ces de renunciar a tantes coses per escriure. Jo visc
molt obsessionada per la literatura: per a mi, escriu-
re és essencial. No sóc escriptora de cap de setmana,
d’aquelles que es posen a escriure quan ja ho tenen

tot enllestit... Veig poques persones capaces de
sacrificar gaires coses per la literatura. I potser
tampoc no és tan necessari. Aquesta mena d’escrip-
tor tal vegada ja pertany a una altra època.

Gwen Rees és un personatge que sempre fuig.
Es va passar la vida així, sí. L’escriptura era l’única
cosa que la feia sentir segura. Va estar casada tres
vegades i cada vegada va estar amb un estafador...
Una vida molt accidentada, vaja.

I aquests búfals, ¿què representen?
Jo vaig fer servir aquesta idea per representar el que
és essencial en la vida. Per a Gwen Rees, l’escriptu-
ra. Per a ella, l’alè del búfal és la literatura.

L’alè... és una novel·la que inclou pàgines memo-
rialístiques, mostres epistolars i dos relats, a part el
fil narratiu de baix continu. Una obra de fusió,
vaja...
Bé, no vaig partir d’una estructura predeterminada.
Fent feina va anar sortint. Sí que tenia clar que faria
servir fragments de l’autobiografia de Jean Rhys i
també volia explicar la relació entre Esther March
–la jove admiradora de Rees– i l’escriptora, que
durant molt de temps tothom donava per morta.
Volia contar això: la persona que la va a cercar, la
relació entre totes dues. Vaig concebre, en principi,
aquestes dues línies. Després ja van aparèixer les
cartes entre Charlotte –la filla de l’escriptora– i
Esther March. I els dos relats de Rees que hi
incorporo.//
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