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La llibertat es troba en
una biblioteca, perquè el
context polític no la
determina. Ningú et pot
dir què has de llegir ni
quan ni com ho has de fer

“ La novel·la no es pot jutjar
només des d’un punt de
vista artístic, ja que també
informa, i aquest és
l’aspecte que tendim a
passar per alt

“Doris Lessing
en cinc frases

L’escriptora britànica Doris Les-
sing va morir ahir a Londres als 94
anys. El llegat de l’autora d’El qua-
dern daurat és una obra lligada a la
seva vida i a la lluita contra les in-
justícies més profundes del s. XX.

anys, la família va marxar a Rhodè-
sia del Sud, l’actual Zimbàbue. És a
dir, va passar la infància i la joventut
en territoris sotmesos a dinàmiques
imperialistes que es dirigien cap al
col·lapse.

El pare no va trobar a Rhodèsia el
negoci d’èxit que buscava, i la Doris,
que havia estudiat en un internat
catòlic, va deixar l’escola als 14 anys.
Encara no en tenia 20 quan es va ca-
sar amb Frank Wisdom, de qui es va
divorciar el 1943 i amb qui va tenir
dos fills. Poc després va conèixer
Gottfried Lessing, un advocat i acti-
vista comunista alemany que havia
fugit de l’Alemanya nazi. Es van ca-
sar i ella va agafar el cognom del ma-
rit. El divorci va arribar el 1949. Ell
va marxar a Berlín i va arribar a ser
un membre destacat del Partit Co-
munista de la República Democrà-
tica Alemanya.

La literatura per explicar el món
En un món esquinçat per la políti-
ca de blocs, Doris Lessing es va ins-
tal·lar a Londres el 1949. Tenia 31
anys, dos fills a Sud-àfrica i un ter-
cer que vivia amb ella. Havia vist la
cara més fosca del colonialisme i
afrontava pràcticament sola el dia a
dia en una Anglaterra que sortia del
sotrac de la Segona Guerra Mundi-
al. Inconformista de mena, es va
abocar a la literatura per explicar un
món convuls a partir de la seva ex-

periència particular, buscant en ella
mateixa les contradiccions morals i
ideològiques de les quals era testi-
moni. Va trobar la força per tirar en-
davant com a dona, escriptora i per-
sona compromesa amb la llibertat,
tot alhora, i sempre atenta a un món
que considerava en constant evolu-
ció, tant en els detalls més íntims
com en el terreny polític i social.

Ni acceptava el rol de dona con-
demnada a l’àmbit domèstic ni ca-
llava davant les injustícies, tant si

venien de règims totalitaris com de
democràcies capitalistes. Lessing,
esperit lliure i reflexiu, va militar en
el Partit Comunista britànic, però
a mitjans dels anys 50 va experi-
mentar un profund desencanta-
ment mentre altres intel·lectuals
europeus mantenien fidelitat a l’es-
talinisme. La seva renúncia no la va
apartar de l’activisme, sinó tot el
contrari: va participar en mobilitza-
cions contra les armes nuclears i
contra l’apartheid sud-africà, i es va
convertir en una de les veus de refe-
rència per al Moviment d’Allibera-
ment de les Dones.

Moltes de les seves reflexions so-
bre l’essència conflictiva de la lli-
bertat en un segle XX monstruós les
va compartir a El quadern daurat,
una novel·la que es pot llegir com a
Bíblia feminista, com a anàlisi críti-
ca del comunisme i com a clam con-
tra la guerra. És, com tota la seva
obra, una literatura d’idees i d’expe-
riències en revolució constant, tam-
bé en les formes. Quan l’Acadèmia
sueca li va concedir el Nobel l’any
2007, va tenir present tot el que ha
escrit i tot el que representa Doris
Lessing. Algunes veus van preferir
la condescendència. Un premi que
és “pura correcció política”, va dir el
crític nord-americà Harold Bloom.
Lessing s’hi va tornar: “Si ell gua-
nyés el Nobel, creu-me, jo no seria
tan bruixa”.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Doris Lessing va ser
primer Doris May Tayler, nascuda
el 22 d’octubre del 1919, quan enca-
ra no feia un any de la fi de la Pri-
mera Guerra Mundial. Era filla d’un
segle XX brutal, ple de somnis i de
malsons. Uns i altres els va entomar
amb decisió i sense por de dur les se-
ves reflexions fins a les últimes con-
seqüències en una obra literària
profundament marcada per la seva
experiència vital. Va combatre amb
les idees i la pràctica contra el colo-
nialisme, l’imperialisme, el racisme
i el masclisme. Va patir el desen-
gany amb el comunisme. Va contri-
buir al discurs de la reivindicació fe-
minista. I cadascun dels seus com-
bats començava primer amb un
combat amb ella mateixa.

El pare era un militar britànic fe-
rit a la Primera Guerra Mundial que
havia conegut la dona en un hospi-
tal on feia d’infermera. Després de
la guerra, ell va aconseguir feina al
Banc Imperial de Pèrsia, i van anar
a viure a Kermanxah, a l’actual Iran,
on va néixer la Doris. Al cap de sis

Doris Lessing, una veu contra
les injustícies del segle XX

Mor als 94 anys l’autora britànica, premi Nobel de literatura el 2007

Llegir una dona
sensació, ni tan sols si m’agradava la
idea. Però la sensació era indubtable:
que mai abans no havia vist reflecti-
da en una novel·la tan complexa i am-
biciosa alguna cosa impossible de de-
finir però impossible de no ser reco-
neguda com és el fet que hi ha una ex-
periència del món de les dones que és
inconfusiblement pròpia, amb ne-
cessitats i pulsions i associacions que
un home mai no expressaria d’aque-
lla manera… I que aquesta experièn-
cia abasta i teixeix estretament la
convicció política, l’experiència se-
xual, la creació artística, l’anhel amo-
rós, l’equilibri psíquic i la quotidiani-
tat domèstica.
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Hi ha lectures que, d’alguna mane-
ra, semblen transcendir l’experièn-
cia literària per proposar cruament
una manera de percebre el món, una
sensibilitat al descobert. Associo
aquesta impressió a les meves pri-
meres lectures de Cortázar, Dosto-
ievski o Rilke. Però, amb Doris Les-
sing l’impacte de la lectura es va am-
pliar amb una dimensió nova, extra-
ordinària. En llegir El quadern
daurat, em va semblar que per pri-
mera vegada llegia una dona. No sa-
bia ben bé en què consistia aquesta

No tinc cap intenció d’aventurar-
me en cap generalització, que a mi
mateixa em semblaria reductora o
fins i tot ofensiva. El que vull dir és
que llegir Doris Lessing és llegir pro-
fundament una dona, una dona ex-
cepcional. Una dona que ha viscut
com li ha donat la gana, en contra de
molts cànons establerts, i resistint-
se a ser absorbida per qualsevol me-
na d’etiqueta. Amb la seva compro-
mesa lluita per anomenar les coses,
per posar noms a l’experiència per-
sonal, la seva escriptura transmet so-
bretot una honestedat visceral, que
recorre algunes de les dècades més
convulses del segle XX.

Arran de la lectura d’El quadren
daurat, vaig descobrir la peça teatral
Jugar amb un tigre, que Lessing va
estrenar el 1962, el mateix any que es
va publicar la novel·la. Considerada
una de les peces emblemàtiques del
teatre feminista dels 60, vaig tradu-
ir-la i estrenar-la a l’Espai Lliure, el
2008. Moltes vegades he tornat a
pensar en aquest text, tan vell i tan
vigent alhora. El tigre continua as-
setjant les relacions entre homes i
dones. La creació continua essent un
joc amb un tigre. Doris Lessing s’ha
atrevit a jugar amb els tigres tota la
vida. Sens dubte, això li deu haver
costat unes quantes esgarrapades,
com a mínim. Avui, que ens acomi-
adem d’ella, voldria celebrar la seva
gosadia, tant per viure com per des-
criure aquest joc i aquesta lluita.e

“La veu de les dones”
Lessing va llegir aquest discurs
quan l’any 1999 va rebre el
Premi Internacional Catalunya
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Doris Lessing a
la porta de casa
seva a Londres,
l’11 d’octubre
del 2007,
després de
saber que havia
guanyat el
premi Nobel.
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