
llibres 24 DE MARÇ DEL 2010 61DIMECRES

F a setmanes que dono vol-
tes a la possibilitat d’escriu-
re una novel·la. I no perquè 

tingui una història perfectament 
estructurada al meu cap que de-
mani a crits sortir a prendre l’ai-
re. Res d’això. La vull escriure per-
què sembla que l’he d’escriure. 
Des de fa una temporada sento 
que al meu voltant em pregunten 
sobre quan la publicaré. Solc res-
pondre immediatament que sóc 
un simple, tot i que esforçat, peri-
odista cultural, que això d’escriu-
re ficció em fa un respecte enor-
me, i bla, bla, bla, però és com si 
parlés amb un ectoplasma per-
què immediatament fan un mig 
somriure i donen per fet que tinc 
alguna cosa embastada ja que a) 
«Tu ho tens molt fàcil perquè per 
la teva feina has de llegir molt». És 
cert, llegeixo molt i potser per ai-
xò hauria de saber com s’estruc-
tura bé una història, com es cre-
en sòlids personatges i quines 
trames funcionen i quines no. No 
obstant, cada vegada que ho he 
intentat, descobreixo que ni ai-

xí em veig en condicions de tirar 
endavant un projecte literari. I 
just quan ja estic convençut de la 
meva inutilitat apareix sempre 
un nou entusiasta que senten-
cia b) «A més ho tindries millor 
que molts escriptors que comen-
cen perquè et coneixen en el sec-
tor editorial». Això és veritat, no 
havia pensat en aquest insigni-
ficant detall. Vaja, que puc por-
tar un vulgar manuscrit als meus 
amics editors i algun d’aquests 
s’apiadarà de mi.
 Si afegeixo a això que c) «Se-
gur que tens alguna amiga entre 
les agents literàries», que també, 
i d) «Només és qüestió que t’aga-
fis un any sabàtic com fan molts 
i pim pam», ja no tinc excusa per 
treure’m un Millennium 2 de les 
meninges, demanar un avança-
ment, perdó, que el meu agent 
demani un descomunal avança-
ment, qui sap si fins i tot amb un 
premi literari garantit, i així po-
dré abandonar per sempre aques-
ta vida d’escriptoret. O sigui que 
ja em perdonaran però comença-
ré buscant un títol curt i engan-
xós, i demà ja pensaré com om-
pliré 750 pàgines electritzants de 
novel·la negra. Dic negra perquè 
e) «Ara és el que es porta i es trac-
ta que rendibilitzis ràpidament 
l’esforç». I això ho sumaria al que 
em va regalar la f) «Que les coses 
no estan per anar d’exquisit, i en-
cara menys en el món de les lle-
tres». Prou que ho sé. ¿Com voleu 
que no ho sàpiga? H
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La guanyadora del Goncourt 
diu que tot immigrant és «heroi»

ANNA ABELLA
BERLÍN

E
xili, immigració il·legal, el 
llaç entre l’Àfrica i França, 
amor i desamor entre pa-
res i fills i, sobretot, forta-

lesa femenina. Tot té el seu lloc en 
les històries de Tres dones fortes, que 
el 2009 va convertir la seva autora, 
Marie NDiaye (Pithiviers, 1967) en la 
primera escriptora negra a guanyar 
el premi Goncourt, el més prestigiós 
de les lletres franceses.
 En una entrevista concedida di-
lluns a Berlín, on viu des del 2007, 
NDiaye va explicar que el llibre, ava-
lat per 610.000 exemplars venuts i 
que publica ara Quaderns Crema en 
català i Acantilado en castellà, són 
«tres retrats de tres dones molt dife-
rents unides per una força interior i 
irreductible». Norah, Fanta i Khady 
Demba lluiten per la seva dignitat 
davant de la crueltat i les humiliaci-
ons en tres relats lligats només amb 
al·lusions.
 No és un llibre autobiogràfic, en-
cara que Norah, una de les protago-
nistes, comparteix similituds amb 
l’autora: nascuda i criada a França, fi-
lla de mare francesa i pare senegalès. 
NDiaye, dona de poques paraules i a 
qui no resulta fàcil arrencar un som-
riure, admet que «probablement» el 
fet de no haver conegut el seu pare 
fins als 15 anys té alguna cosa a veure 
amb el fet que el pare de Norah l’aban-
doni a ella, a la seva germana i a la se-
va mare per anar al Senegal i que la 

seva escassa relació estigui marca-
da per la falta d’afecte. «Com a novel-
lista m’interessa reflectir com funci-
ona l’amor entre pares i fills i veure 
perquè hi ha pares que no aconse-
gueixen transmetre’ls aquest amor». 
 «És la primera vegada que parlo de 
l’Àfrica en els meus llibres», reconeix 
NDiaye. «Abans no la coneixia prou 
per escriure-hi», afegeix apuntant a 
un no gaire llunyà viatge al Came-
run. A Tres dones fortes hi ha múltiples 
combinacions geogràfiques i totes 
passen pel Senegal, el país del seu pa-
re i que ella va visitar fa 23 anys. «Ai-

xò em permet mostrar diferents for-
mes d’exili: una dona que ha viscut a 
França i se’n va a l’Àfrica [Norah]; un 
home que ha viscut a França, se’n va 
a l’Àfrica i torna a França [Rudy] amb 
la seva dona africana [Fanta]; i una 
dona que viu a l’Àfrica i intenta per 
tots els mitjans arribar a França [Kha-
dy]». Aquest últim cas és el més dra-
màtic: immigració il·legal, màfies de 
l’Estret, pasteres, prostitució... «Vo-
lia mostrar –afirma– que els immi-
grants són autèntics herois. Reque-
reix molt valor i coratge prendre la 
decisió de fugir de la misèria».
 Lectora de Dostoievski, Proust, 
Faulkner, Joyce Carol Oates, Lo-
bo Antunes, Malcolm Lowry o Ja-
vier Marías, NDiaye va publicar la 
seva primera novel·la als17 anys. 
L’editor, al rebre el manuscrit, es 
va presentar al seu institut amb el 
contracte. Un any després «ja te-
nia clar que volia dedicar-me no-
més a la literatura». Des d’alesho-
res suma una dotzena de novel·les 
i diverses obres de teatre. Li agra-
da canviar i conèixer altres llocs. 
Va viure a Amsterdam, Roma i, 
fa 23 anys, a Barcelona, que afir-
ma que llavors li va agradar molt. 

OCELLS AMBIGUS / «Prefereixo usar 
desviaments i no dir les coses direc-
tament, vull que s’entenguin a tra-
vés d’imatges, evocacions o diàlegs, 
de forma més subtil», comenta sobre 
la seva escriptura. Una imatge recur-
rent: els ocells. «No sé per què però 
m’agrada el seu caràcter ambigu. 
Hitchcock els va ensenyar inofen-
sius primer i amenaçants després. 
I també representen per un costat la 
llibertat absoluta i, per l’altre, són 
els missatgers de la mort. M’agrada 
treballar amb l’ambigüitat». H

Marie NDiaye publica 
‘Tres dones fortes’, tres 
històries d’exili entre 
l’Àfrica i França    

33 L’escriptora francesa Marie NDiaye, després de guanyar el premi Goncourt amb ‘Tres dones fortes’.
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L’autora francesa 
d’origen senegalès 
indaga en el desamor 
entre pares i fills

J Al seu país va declarar que 
considerava «monstruosa» la 
França de Nicolas Sarkozy. I, 
encara que no li agrada que li 
preguntin pel president francès, 
Marie Ndiaye no es talla a 
l’opinar sobre la seva política 
l’endemà d’haver estat castigat 
a les urnes a les eleccions 
regionals franceses: «És una 
dreta molt dura i implacable, 
sobretot amb els pobres. Jo 
no tinc problemes amb la dreta 
clàssica però la de Sarkozy és 
molt a prop de l’extrema dreta i 
això és perillós».
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Ve de la pàgina anterior

 La mirada que fa cent anys es 
va dirigir cap al món àrab i islà-
mic tenia el caire «colonial» d’un 
país que posseïa territoris al nord 
del Marroc. «La imatge del mo-
ro, com a expressió pejorativa, 
que va donar Franco, que a més 
va recolzar el seu cop en les tro-
pes instal·lades a Melilla, no els va 
afavorir a ulls dels progressistes», 
afirma Perceval.
 La imatge d’ara, tot i que en 
democràcia, no és més tranquil-
litzadora per als immigrants que 
vénen a Espanya no només del 
Magrib, sinó del Pakistan. «No  
agrada a tothom l’ambient que 
han creat al Raval», afegeix l’his-
toriador. 
 Però Espanya és un cas peculi-
ar perquè l’àrab va ser la nostra 
cultura durant set segles. Per ai-
xò alguns còmics mostren «ele-
ments ambigus» derivats d’una 
certa «mitificació» del que va ser 
Al-Andalus, especialment de Gra-
nada i Còrdova. I necessàriament 
s’han de fer ressò de personatges 
com Ali Bei, nascut Domènec Ba-
dia, mort a Damasc el 1818.

SENSE CRUELTAT / Com que la in-
tenció de la mostra és oferir ele-
ments per a «la comprensió de 
l’altre», els organitzadors no han 
volgut «insistir en imatges cru-
els» –de l’estil de les polèmiques 
vinyetes daneses contra Maho-
ma–, sinó més aviat «provocar 
una reflexió». Després del pater-
nalisme colonial, el racisme de la 
dictadura franquista i la diversi-
tat de la immigració, les vinyetes 
del segle XXI ensenyen una nova 
faceta «internacional» de la rela-
ció amb els àrabs.
  En l’actualitat, la visió que te-
nim d’aquest món «és més com-
plicada», admet Perceval. La raó 
consisteix en el fet que ens con-
diciona l’acció exterior espanyo-
la, especialment de les forces ar-
mades que estan destinades a 
llocs com el Líban, Gaza, l’Iraq o 
l’Afganistan o el tradicional su-
port a la lluita palestina per l’au-
todeterminació. H

tir a la llum esdeveniments que 
han alimentat l’odi dels palestins 
fins arribar a la tremenda situa-
ció actual.

TESTIMONI / Joe Sacco es dibuixa 
com un personatge més de la his-
tòria. Se’l veu prenent notes i fent 
milers de fotografies als testimo-
nis i als escenaris dels fets, tant 
del 1956 com del 2002, l’any en 
què va viatjar a Gaza per investi-
gar sobre les matances de Rafah i 
Khan Iunis. Les tortures físiques i 
psicològiques i els assassinats de 
palestins a mans de l’exèrcit isra-
elià que documenta Sacco posen 
els pèls de punta i responen a la 
pregunta que es feia Moshe Dayan 
sobre l’odi fa 50 anys. No obstant, 
i malgrat un dibuix magistral, la 
concentració de testimonis i da-
des és de tal magnitud que el lli-
bre, més que un còmic, sembla 
l’informe d’una ONG. H
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