
A ara fa uns mesos, Imma 
Monsó argumentava en 
un article que hi ha dues 

menes d’escriptors: els que escri-
uen sumant i els que escriuen res-
tant. Per uns, deia, «el treball fo-
namental és posar una paraula re-
re l’altra», mentre que els altres 
necessiten «esborrar una paraula 
rere l’altra». M’agrada aquesta re-
ducció de l’escriptura a sumes i 
restes perquè ens remet a l’essèn-
cia de la creació literària. Escriure 
és sobretot reescriure i, al capda-
vall, l’habilitat per afegir o treure 
paraules d’un text és allò que aca-
ba definint l’estil de cada autor. 
Quan va més enllà de l’obsessió 
justa, aquest impuls crea mons-
tres: l’autor que suma i suma es-
devé un grafòman; l’autor que 
resta i resta es queda en el no-res i 
un dia deixa d’escriure.
 Climent, l’excel·lent novel·la 
que acaba de publicar Josep M. 
Fonalleras (Amsterdam Llibres), 
també parla de tot això, entre 
d’altres coses. El Climent del títol 
és un autor bloquejat. Temps en-

rere havia publicat algun llibre, 
però ara viu emboscat en la parà-
lisi i la dissimula dient que s’està 
documentant. Després d’una es-
tada solitària a Roma «per escriu-
re», Climent mor i els seus amics 
donen tot el material que tenia 
dins una calaixera a un altre es-
criptor, perquè provi d’ordenar-
lo. Així, la novel·la combina amb 
harmonia els textos breus que en 
Climent va escriure a Roma i les 
impressions d’aquest altre narra-
dor, tant personals com literàri-
es. Amb tot això Fonalleras trena 
una història que parla del silen-
ci com a refugi literari, però tam-
bé de la temptació de confondre 
la vida i l’escriptura, i ho fa amb 
un estil net, proper, a vegades lí-
ric, que se serveix de referències 
a pintors i poetes però no és gens 
pedant.
 En un moment de la novel·la, 
en Climent també diu que hi ha 
dues menes d’escriptors: «els que 
són enginyers i aixequen ponts» i 
«els orfebres, que miren d’encas-
tar una pedra preciosa en una jo-
ia, sense que desentoni». Vet aquí 
un pas més per ajudar a definir la 
complexitat dels narradors que 
ens transmeten un món propi, 
com Fonalleras: un orfebre que 
suma, un enginyer que sap res-
tar, i totes les altres combinaci-
ons possibles. H
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Commovedora Butterfly
CRÒNICA Hui He brilla al Liceu com a protagonista de l’òpera 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA 

No hi ha una Madama Butterfly triom-
fal sense una protagonista que esti-
gui a l’altura del drama de Puccini. 
Una òpera centrada en la tragèdia 
íntima de la geisha Cio-Cio-San ne-
cessita una soprano amb grans re-
cursos i molta generositat en l’entre-
ga per assumir la dificultat d’un rol 
que exigeix una constant evolució 
psicològica i vocal del personatge. 
La soprano xinesa Hui He va acon-
seguir commoure el Liceu, que va 
aplaudir sense fissures una actua-
ció que va anar de menys a més fins 
a aconseguir el punt culminant de la 
interpretació en les dramàtiques es-
cenes del final.
 A ella es dirigien tots els focus 

d’aquesta reposició de la minimalis-
ta versió de l’obra a càrrec de Moishe 
Leiser i Patrice Caurier. El muntat-
ge, malgrat una certa fredor, va bri-
llar per l’equilibrada síntesi entre la 
tradició escènica europea i la japone-
sa i, sobretot, per la seva implicació 
amb la idea de la soledat de la geisha 
enganyada per Pinkerton, oficial de 
la marina americana que la utilitza 
com a dona de lloguer durant la seva 
estada a Nagasaki.
 Amb un joc de plafons que només 
s’obren per emmarcar metafòriques 
imatges n’hi ha prou per descriure 
el món interior de la protagonista 
i per mostrar, quan els finestrals es-
tan oberts, els seus paisatges emoci-
onals. Hi ha imatges que ens trans-
porten a la fantasia, com la visió del 

cirerer en flor que apareix en el mo-
ment de l’harakiri final i altres en 
què, amb l’ajuda d’una suggerent il-
luminació, es ressalten els moments 
de més intensitat dramàtica.

EXÒTICA I PROFUNDA / Hui He va com-
pondre una Butterfly tan exòtica i pro-
funda com delicada. Va col·locar bé els 
aguts, però el caràcter dramàtic de la 
seva veu va fer que li costés més adap-
tar-se a l’etapa d’adolescent que a la de 
la dona que madura amb el patiment. 
En aquesta fase va saber exposar tota 
la força del seu patiment. La seva in-
terpretació de l’ària Un bel di vedremo 
es va guanyar una ovació tan merescu-
da com les aclamacions finals.
 Roberto Alagna (Pinkerton) va es-
tar impecable en el seu cínic rol ex-
hibint la bellesa del seu timbre i del 
seu fraseig. Jossie Pérez (Suzuki) va 
ser una estupenda serventa, Giovan-
ni Meoni (Sharpless) va mostrar una 
gran presència com a cònsol i la res-
ta del repartiment va completar una 
bona funció, en què l’orquestra del 
Liceu, dirigida per José Miguel Pérez- 
Sierra, va tenir  alts i baixos. H33 Hui He, com a Cio-Cio-San.
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Àfrica, sense Chinua Achebe 
3El nigerià, pare de les lletres africanes, mor a Boston als 82 anys

ELENA HEVIA 
BARCELONA 

S
er escriptor a l’Àfrica ne-
gra és una tasca de super-
herois, no només perquè 
la cultura oral mana i les 

històries que importen es transme-
ten de boca en boca, sinó perquè el 
50% de la població segueix sent anal-
fabeta. El nigerià Chinua Achebe, el 
pare fundador de la nova ficció afri-
cana, l’autor de la gran novel·la Tot 
se’n va en orris (Edicions 62, 2000), és 
un d’aquests gegants. Dijous passat 
va morir lluny de la seva terra, als 82 
anys, a Boston, on va recalar després 
de traslladar-se a Nova York el 1990, 
quan les universitats nord-america-
nes, Bard College i més tard Brown, 
li van oferir l’oportunitat de seguir 
sent professor després que un acci-
dent el deixés ancorat a una cadira 
de rodes. Ancorat però no postrat, 
perquè Achebe va seguir fent confe-
rències per tot el món. 
  Achebe, nascut el 1930 a Ogidi, 
a l’est de Nigèria, va patir en prime-
ra persona la imposició del colonia-
lisme britànic que més tard retrata-
ria en les seves novel·les. Fill de pares 
convertits al cristianisme pels mis-
sioners, va ser batejat com a Albert 
Chinualumogu –significativament, 
Albert en honor del marit de la rei-
na Victòria– i va ser escolaritzat en 
anglès, la llengua que es convertiria 
en el seu idioma literari, després de 
la prohibició de la de la seva ètnia ig-
bo per als actes socials.  
 Va voler ser metge però aviat es 
va adonar que la seva verdadera vo-
cació era la literatura: traslladar a 
l’anglès totes aquelles històries pa-

ganes que s’explicaven a la seva famí-
lia. El seu inici literari va coincidir 
amb l’auge dels moviments nacio-
nalistes africans després de la sego-
na guerra mundial. El repte per als 
joves escriptors africans de llavors, 
entre els quals també hi haviael fu-
tur premi Nobel Wole Soyinka, era 
mostrar des de dins i des d’una pers-
pectiva anticolonialista el xoc entre 
la vella cultura europea i les formes 
de vida africanes. D’aquí sorgeix 

Tot se’n va en orris, que va publicar el 
1958 i que el  va fer cèlebre amb no-
més 28 anys. Avui aquesta novel·la 
–amb un títol que sorgeix d’un poe-
ma de Yeats–, és lectura obligatòria 
a totes les escoles africanes, ha venut 
més de deu milions d’exemplars a 
tot el món i ha estat traduïda a més 
de 50 idiomes.  
 Amb una acció situada a finals 
del segle XIX, també suposa el punt 
de partida d’una sèrie de novel·les 
que en el seu conjunt ofereixen una 
crònica de la història turbulenta de 
Nigèria. Obres com l’excel·lent La 
flecha de Dios, Un hombre del pueblo, Ter-
miteros de la sabana, Me alegraría de 
otra muerte han estat publicades per 
Debolsillo en castellà, inclosa Todo se 
desmorona, que als 80 va aparèixer a 
Anagrama com Todo se derrumba. 
 
POLÈMIQUES / Ferm defensor de la 
causa de Biafra, un dels últims tre-
balls d’Achebe ha estat una Història 
personal de Biafra (2012) on es reafir-
mava en els ideals nacionalistes de 
la seva joventut, que van ser molt 
contestats al seu dia. No és l’única ve-
gada que l’autor s’ha vist immers en 
la polèmica. El 1975 en la seva confe-
rència Una imatge d’Àfrica: racisme a 
‘El cor de les tenebres’ de Conrad assegu-
rava contundent: «La qüestió és si 
una novel·la que celebra la deshu-
manització, que despersonalitza 
una part de la raça humana, pot de-
nominar-se una gran obra d’art. La 
meva resposta és no, no pot». El de-
bat, amb la  correcció política com a 
centre, estava servit, però és innega-
ble que també va impulsar una altra 
mirada davant el món. H 
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33 Chinua Achebe, al seu domicili d’Annandale-on-Hudson, el 2008.

AP / CRAIG RUTTLE

La seva novel·la 
‘Tot se’n va en orris’ 
ha venut10 milions 
d’exemplars i ha estat 
traduïda a 50 idiomes


