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Marguerite Duras

Durant  les  últimes  dues  setmanes  he  llegit  el  llibre  L’Amant  de  l’escriptora  francesa
Marguerite Duras. Vaig agafar aquest llibre perquè em recordava de l’escandalosa pel·lícula
que van fer en els anys 90 sobre aquesta novel·la.

El llibre és molt autobiogràfic i explica la història tumultuosa d’aquesta nena que va nàixer i
va viure amb la seva mare i dos germans a un poble d’una colònia francesa d’Indoxina (ara
conegut com Vietnam) en els primers anus del 1900. El seu pare va morir quan ella tenia 4
anys i la seva mare va fer moltes inversions de diners incorrectes i la família va viure una
situació de gran pobresa. Quan tenia 15 anys, la noia (l’escriptora ma va dir el seu nom) va
estudiar a la capital (Saigon, ara es diu Oh Chin Minh) i durant el viatge del poble a l’escola
amb un autobús i un vaixell públic utilitzats normalment pels indígenes, va trobar aquell
home xinès de 26 anys molt ric, fill de comerciants, que serà el seu amant per molt temps.

Aquesta història escandalosa, va provocar més tensions dintre de la família: la mare no va
tenir el coratge d’oposar-s’hi perquè al ric xinès va donar diners, el germà més gran (que té
una addicció a l’opi i que en tota la vida no fa res, solament va robar a la seva mare i, més
tard, a la seva germana) va depreciar aquesta història d’amor amb violència. El germà petit
va tenir un caràcter molt dèbil i va ser influenciat pel germà més gran. La nena no sabia si
era amor, solament quan la història es va acabar perquè ell es va casar en un matrimoni de
conveniència, ella es va adonar que potser tenia algun sentiment per ell.

M’ha agradat molt aquesta lectura perquè es molt més íntima i profunda que la pel·lícula.
En  aquestes  pàgines  pots  llegir  una  història  molt  trista  i  al  mateix  temps  estranya,
incomprensible per una mentalitat moderna i occidental. Jo vaig viatjar per Àsia i en aquest
llibre he pogut viure una altra vegada els perfums, les cases, la gent que vaig trobar durant
la meva permanència.
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