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“Les dones africanes, flexi-
bles com els joncs, viuen
arran de la terra i dels fills i
arrosseguen la seva càrre-
ga i la dels qui les envolten
amb la lleugeresa del vole-
iar dels seus fannous aco-
lorits. Duen al damunt l’ai-
gua, els fills, els troncs, els
marits, les culpes i el gra,
sense defallir mai. Dansen
al so dels djembés i parei-
xen sense crits. Són fortes,
les dones africanes. Àfrica
és nom de dona.” Aquest
fragment de la part final de
la novel·la El fruit del bao-
bab (Edicions 62), de Mai-
te Carranza, és el millor re-
sum d’una obra colpidora i
elaborada que afronta el
tema de l’ablació des d’una
pluralitat de perspectives.

Maite Carranza (Barce-
lona, 1958) és antropòloga
de formació, va ser profes-
sora de llengua però fa
anys que és una prestigio-
sa guionista de films i sè-
ries de televisió i una auto-
ra de llibres infantils i juve-
nils amb long-sellers de to-
ta mena i èxits com ara la
trilogia La guerra de les
bruixes, traduïda a 25 idio-
mes. El 2010 va guanyar el
Premio Nacional per Pa-
raules emmetzinades, una
novel·la en què atacava el

tema dels abusos a me-
nors. I és que, tot i ser una
dona de riure fàcil i conver-
sa apassionada, no li fa por
baixar al pou més fosc i sòr-
did de l’ànima humana.

“A l’inici de la dècada
dels vuitanta van arribar
molts guineans al Mares-
me, primer homes sols i
després les dones i els fills.
Llavors van aparèixer les
primeres notícies sobre el
ritual de l’ablació, la muti-
lació del clítoris a través de
la qual l’home exerceix un
sistema de control i repres-
sió en la dona”, explica.
Després d’una tasca
d’anys, d’extensa docu-
mentació i d’entrevistes
–fins i tot una estada a
Gàmbia–, Carranza ens
ofereix aquesta obra.

“A mi m’agrada escriure
i em vaig preguntar què hi

ha darrere un cas d’abla-
ció. La curiositat literària
em va empènyer a voler sa-
ber com són les vides
d’aquests milions de do-
nes. Va ser l’excusa dramà-
tica per accedir a altres ex-
periències.” Les xifres es-
garrifen: 150 milions de
dones afectades, 6.000
ablacions diàries...

“No estic d’acord amb la
visió de salvadors que te-
nim a Occident. He volgut
explicar que no és fàcil era-
dicar aquestes mutila-
cions perquè formen part
d’un sistema simbòlic,
d’unes relacions familiars.
Una nena que no s’ho fa no
existeix, passa a ser una
empestada. Actuar da-
munt un fet cultural tan
arrelat és molt complex.”

Ambientada al Mares-
me, l’obra està protagonit-
zada per un triangle: la Lo-
la, una pediatra de 39 anys
que vol ser mare; l’Amina-
ta, una jove gambiana que

no vol tenir més fills, i la se-
va filla, la Binta, una ado-
lescent disposada a tren-
car tabús i tradicions.

“Corria el perill de resul-
tar pretensiosa, pamfletà-
ria... Volia escriure des de
la meva perplexitat, volia
comprendre-les, i en molts
moments em costava per-
què em posicionava com a
occidental! Ho vaig resol-
dre creant moltes veus co-
rals afegides a les de les
tres protagonistes per re-
collir la falta d’unanimi-
tat”, confessa.

La paradoxa higienista
Les associacions que llui-
ten contra l’ablació acostu-
men a evitar el vessant se-
xual perquè prefereixen in-
cidir en les qüestions sani-
tàries. “El problema és que
aconseguir més higiene per
a aquestes pràctiques el
que fa és institucionalitzar-
les. S’eviten infeccions,
malalties, morts, però a
canvi d’una regulació, quan
el que cal és educar les no-
ves generacions perquè
deixin de fer-ho. Lluny d’ai-
xò, els darrers anys l’ablació
ha augmentat molt perquè,
tot i que no és un precepte
islàmic, l’han adoptat i l’han
fet d’aplicació obligatòria.”
Certament, les dones són
fortes; les africanes, encara
ho són més. ■

Maite Carranza ofereix a ‘El fruit del baobab’ una
visió gens maniquea del conflictiu tema de l’ablació

Dones africanes
Lluís Llort
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6.000
ablacions diàries es practi-
quen de manera sistemàtica a
nenes africanes.

Maite Carranza ha publicat una novel·la centrada en un tema colpidor mantenint un difícil equilibri narratiu ■ JUANMA RAMOS
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La xifra

“Actuar damunt
un fet cultural
tan arrelat és
molt complex”,
admet Maite
Carranza

La sisena edició del premi
internacional de dansa
Roseta Mauri, que convo-
ca cada dos anys la Funda-
ció Teatre Fortuny de Re-
us, tindrà enguany com a
convidada principal la bas-
ca Lucía Lacarra. Ballari-
na principal del Ballet de
l’Òpera de Munic i consi-
derada la número u de la
dansa mundial, Lacarra
actuarà a la gala final del
concurs, el 16 de març.

Una vintena de joves
promeses de la dansa com-
petiran enguany en el Ro-
seta Mauri, un dels premis
de promoció de nous va-
lors més reconeguts en
l’escena internacional. Es
concediran tres premis,
de 6.000, 2.000 i 1.000 eu-
ros, a més de beques d’es-
tudis per a la Reial Acadè-
mia de Dansa de Londres,
el Ballet Reial Danès i l’Es-
cola Internacional de Dan-
sa Ángel Corella. Les elimi-
natòries del concurs co-

mençaran el dia 13, a l’es-
cenari del Fortuny, en ses-
sions obertes al públic.

Repeteix com a presi-
dent del jurat el ballarí i co-
reògraf Ángel Corella, que
actualment lidera el seu
propi grup, el Barcelona
Ballet. Ahir, en la presen-
tació del concurs, Corella
va defensar la dansa clàs-
sica, molt bandejada en els
darrers anys en favor del
ballet contemporani, tot i
que, segons ell, “ no tota la
dansa contemporània és
factible i duradora”. ■

La ballarina
Lucía Lacarra
actuarà a Reus
Participarà en la gala
de cloenda del premi
internacional de
dansa Roseta Mauri
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Actuació de Lucía Lacarra,
en una imatge d’arxiu ■ O.J.


