
En parlar de literatura sud-africana, és 
normal de reconèixer Nadine Gordimer 
o J. M. Coetzee, però naturalment hi ha 
molts més autors destacables, com ara 
Jeremy Cronin, Mongane Serote o Alan 
Paton. De qualsevol manera, hi ha una 
real dificultat a l’hora de considerar la 
literatura sud-africana del segle XX per 
la manera com la diversitat lingüística, 
cultural i ètnica crea diferències notables. 
No obstant això, la majoria –si no tots– 
han tractat d’una manera o d’una altra el 
problema colonial, racial, i de segregació. 
I així continua –malgrat haver-se acabat 
l’apartheid– encara que ja no a tall d’ar-
ma, sinó com una restitució moral.

Dins la literatura blanca sud-africana, el 
primer a gaudir d’una repercussió massi-
va dins del seu país i a fora va ser Alan 
Paton, amb l’obra Plora, pàtria estimada, 
que va ser publicada l’any 1948, duta 
al cinema dues vegades i traduïda per 
primer cop al català el 1964 per Ramon 
Planes, la mateixa excel·lent versió que 
ara es reedita.

Aquesta novel·la conté una mirada a 
la història recent de Sud-àfrica amb una 
doble oposició: la del món europeu, blanc 
i ric, enfront del món africà, negre i pobre, 
però també –o sobretot– l’oposició de 
l’àmbit tradicional, tribal, i moral de la 
ruralia, enfront de l’àmbit modern, hetero-
geni i amoral de les metròpolis. La pàtria 
estimada de què parla aquesta novel·la 
és la pàtria de la negritud, però sobretot 
la pàtria de la terra, el clan, la llengua i 
la tradició.

Paral·lelament a aquesta mirada críti-
ca, sovint severa i algun cop –no massa– 
àcida sobre aquesta polaritat conflictiva, 
es desenvolupen els antagonismes entre 
els personatges. Per una part, el prota-
gonista, un pastor anglicà negre, rural, 
tradicional, pobre i ingenu, s’enfronta al 
seu germà urbanita, negociant, espavilat, 
polític i oportunista; i, per una altra, el 
mateix protagonista s’oposa a un terrati-

nent blanc i liberal quan les seves vides 
s'encreuen, arran de l’encontre tràgic 
entre els fills respectius.

És la tragèdia del final violent d’una 
era, d’una terra, d’uns costums, d’una 
cultura, que s’exemplifica en la tragèdia 
personal, individual.

Alan Paton concerta perfectament 
aquest discurs col·lectiu i individual, i 
dóna a la història un doble interès: el 

d’una realitat feridora i el d’una ficció 
que atrapa el lector. I tot, amb un estil 
planer però harmoniós; matisat i sense 
escarafalls; fluid en el discurs i autèntic 
en el diàleg.

Tanmateix, alguns elements rebaixen la 
força d’aquesta novel·la. Pel que fa a la 
trama: un excés d’elements casuals; pel 
que fa a la denúncia social i política: una 
mica massa d’ambigüitat; pel que fa al 
to, un xic de sentimentalisme; i pel que fa 
al motiu ideològic: un excés de religió.

No tenim davant la sobrietat emocio-
nal de Gordimer, ni molt menys la cruesa 
i el constant qüestionament de Coetzee, 
tampoc la rebel·lió de Serote. A Plora, 
pàtria estimada, hi domina un ambient 
de por, la recerca de l’apaivagament del 
poderós dins una certa conformitat, un 
sentiment de reconciliació abans de la 
justícia i l’esperança que la pluja, com 
la providència, solucioni els problemes. 
Certament, l’accent rigorosament cristià 
del protagonista tenyeix tot el relat, però 
és l’autor qui el transmet a la majoria 
dels altres personatges. El fet que hi 
hagi més tristor cristiana que no ani-
madversió pagana pot ser perquè quan 
va ser escrita aquesta novel·la encara 
faltaven mesos per a la legitimació de 
l’apartheid. 

En definitiva, Plora, pàtria estimada 
és una bona novel·la, que captiva per 
l’interès de l’argument, que penetra en 
la desolació de molts personatges i que 
és capaç de remoure més d’una emoció, 
però que queda enfora de l’autèntic punt 
de vista africà complex i polifacètic.
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