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Una novel·la narra el drama 
dels refugiats africans

ANNA ABELLA 

BARCELONA

L
a tràgica història del refu-
giat angolès Manuel Bravo 
no és la que el columnista 
de The Guardian Chris Clea-

ve (Londres, 1973) explica a la seva 
novel·la Amb el cor a la mà (Amster-
dam / Maeva), però sí que li va ser-
vir d’inspiració. «Bravo va arribar al 
Regne Unit amb el seu fill de 13 anys 
el 2001 perquè la seva família cor-
ria perill a Angola. El Govern brità-
nic no ho va veure així i els va inter-
nar en un centre de detenció per des-
prés deportar-los. Bravo va pensar 
que els matarien si tornaven i, per 
salvar el fill, la nit abans del viatge 

es va penjar a la seva cel·la perquè la 
llei diu que no es pot deportar me-
nors sols. Li va deixar una carta di-
ent-li: ‘Sigues bo, treballa molt i es-
força’t al col·legi», explica el perio-
dista britànic. 
 Cleave va conèixer la història de 
Bravo durant una investigació moti-
vada pel «xoc» que li va causar «veu-
re la gent internada indefinidament 
per una cosa que no és un crim, no-
més per ser refugiats», quan amb 20 
anys va treballar de voluntari en un 
centre per a estrangers. Les experi-
ències de la novel·la són fictícies pe-
rò estan basades en testimonis que 
l’autor va entrevistar o que va conèi-
xer a través de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Refugiats. 

NICOLE KIDMAN, AL CINE / Amb el cor a 
la mà, que ha venut un milió i mig 
d’exemplars i que tindrà una ver-
sió cinematogràfica, protagonit-
zada per Nicole Kidman, que es ro-

darà el 2011, enfronta l’Àfrica i el 
Regne Unit, i per extensió, el pri-
mer i el tercer món, a través de dos 
supervivents: Sarah, una britànica 
que va de vacances a Nigèria amb el 
seu marit, periodista com ella; i Litt-
le Bee, una nigeriana de 16 anys a 
qui coneixen en una platja i a través 
de la qual l’horror i la violència de 
l’Àfrica es colen en la seva vida. Dos 
anys després la retrobaran a la Gran 
Bretanya. «És molt pròpia dels brità-
nics –apunta crític Cleave– aquesta 
arrogància que els fa creure immu-
nes en un país tremendament pe-
rillós. Encara estan fent-se a la idea 
que no són un imperi».
 «Els problemes de l’Àfrica –de-
nuncia– els crea Occident i els de 
Nigèria, en particular, el Regne Unit. 
L’explotació de les petroleres brità-
niques i nord-americanes ha provo-
cat conflictes violents que generen 
refugiats, que a l’arribar al Regne 
Unit són tractats com delinqüents. 

Chris Cleave
critica l’abisme entre 
l’Àfrica i Occident a 
‘Amb el cor a la mà’

Si consumim petroli africà hem de 
responsabilitzar-nos del patiment 
que això causi a la gent».
 Cleave usa l’entreteniment que 
ofereix una obra de ficció per tractar 
temes socials i així «commoure i fer 
pensar el lector des del cor» perquè, 
opina, «si la gent sabés més sobre 
els refugiats els tractaria d’una al-
tra manera». La novel·la parla també 
d’esperança, de «gent que malgrat 

estar coberta de cicatrius ha superat 
l’horror i ha tirat endavant», i trans-
met dos missatges: «Un, la sort que 
tenim al nostre món, on el passaport 
és el llibre més important que tens 
perquè et permet moure’t. L’horror 
que coneixem no té res a veure amb 
la dimensió que adquireix per a un 
refugiat, que no el posseeix. I segon: 
tenim moltíssim i hem de compar-
tir-ho». H

33 Chris Cleave, la setmana passada en un hotel de Barcelona.
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El monstre  
de la lucidesa

En la història que dóna títol a aques-
ta antologia, el narrador ens expli-
ca un somni. «Creo que es el año 1909», 
comença. Aquest somni pren l’apa-
rença d’una pel·lícula muda, en què 
surten els seus pares, vestits de for-
ma ridícula. Els segueix en el seu fes-
teig, les seves passejades per Coney 
Island. El ritme de les frases, tan 
ben calibrat, denota un desassos-
sec. Quan el seu pare li demana a la 
seva mare que es casin, el narrador 
crida a través del somni: «¡No lo ha-
gáis! Todavía no es demasiado tarde pa-
ra cambiar de idea. Os lo digo a los dos. 
De esto no saldrá nada bueno, no saldrá 
más que remordimiento, odio, escándalo, 
y dos hijos de personalidades monstruo-
sas». Els seus pares no li fan cas i ell se-
gueix els seus passos, dirigint-se cap 
al desastre del seu futur (es van sepa-
rar quan ell tenia 9 anys). Al final, és 
clar, el narrador es desperta –«en la 
desolada mañana de invierno, el día que 
cumplía 21 años».
 Encara que va publicar diversos 
llibres amb contes i poemes, Delmo-
re Schwartz (Nova York, 1913-1966) 
és reconegut sobretot per aquest re-
lat de 15 pàgines. Totes les antolo-
gies del relat nord-americà inclo-
uen La responsabilidad empieza en los 
sueños, i ell sol ja justificaria la lec-
tura d’aquest esplèndid volum. 
Schwartz el va publicar el 1937 i té 
un fons autobiogràfic. Encara que 
siguin d’èpoques diferents, els vuit 
relats de l’antologia comparteixen 

aquesta tensió vital i el pes d’una 
culpa heretada. El mateix Schwartz 
es projecta a vegades en un escrip-
tor jove, Shenandoah, que explora 
el seu monstre interior. El teló de 
fons acostuma a ser el contrast entre 
els pares, jueus emigrants arribats 
d’Europa, i els fills que ja han nas-
cut als Estats Units i haurien de ser 
homes d’èxit, acomodats. Ens situ-
em en la gran depressió, cosa que ac-
centua la tensió no resolta, i el narra-
dor d’¡América! ¡América! es pregunta: 
«¿Cómo puede uno verse a sí mismo?». To-
ta l’obra de Schwartz seria un intent 
de respondre a això.

Una esplèndida antologia reuneix vuit relats de 
Delmore Schwartz que traspuen ansietat vital
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La vida de l’autor de 
‘La responsabilidad 
empieza en los sueños’ 
va ser turbulenta 

 Schwartz va tenir una vida tur-
bulenta. Va morir en un hotel, d’un 
atac de cor, alienat, i el seu ascendent 
ha reaparegut en l’obra de molts au-
tors. Saul Bellow el va retratar a El lle-
gat de Humboldt; Robert Lowell i John 
Berryman li van dedicar un poema; 
Lou Reed el va incloure en la cançó 
My house. El crític Alfred Kazin va as-
senyalar que la noblesa traspassa to-
ta la seva obra, encara que patia sen-
se parar perquè «es decebia a si ma-
teix». D’això se’n diu lucidesa. H
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