
1_A nEPUBLICA D E LES A R T S LLETRES 

MARGUERITE DURAS 
TORNA 

DAVID MARIN 
_dmarin@lrp.cat 

^ Marguerite Duras toma, si es que 
" mai ha marxat. Aquesta tardor 
dues editorials catalanes, Club Editor 
i Edicions Sidilla, han ajjjosiai per pu-
blicar textos de rescriptora francesa 
en la nostra llengua. Se sumen al C | L K ' 
va publicar LaBreu tdicions, La tarda 
del senyor Andesmas, ara fa tres anys. 
Ho han fet sense haver-se proposat 
coincidir, ni responent a cap crida 
dels calendaris del canon: no cal es-
perar que sigui \'any tal per recordar-
nos fuga(;ment d'un autor, sino que 
n'hi ha que no necessiten excuses per 
retrobar-se amb els lectors i trobar-ne 
de nous. 

Marguerite Duras (Gia Dinh, Viet
nam, 1914 - Paris, 1955) va tenir una 
vida dura des de la infancia. Va ser 
criada per una mare que es va haver 
de fer carrec sola d'ella i dels seus dos 
gerinans sobreposant-se a la pobrcsa 
en un pais Hunya. Va viure'la guerra i 
va exerdr la militancia poHtica i so
cial des de I'antidogmatisme. I,a \ida 
de Duras, sempre a conuacorrent, va 
estar marcada per I'alcohol i per una 
vida sentimental alluiiyada dels con-
vencionalismes, i mai va donar treva 
a la seva recerra de la Uibertat. I !a 
propia vida, descamada, a pel, sense 
un exces de flltres de trama que sua-
vitzessin i posessin distancia entre 
autorn i obra, va ser sempre la mate
ria primera de la seva literatura. No li 
interessava la trama, sino explicar la 
vida. Les dues obres que han apare-
giit permeten, sense haver-s'ho pro
posal pr4vlaiiient, aproximar-se a 
I'autora de pun fa a punta de la seva 

"• trajectbria vital: La vida tranquil-la, 
-<d'edicions Sidilla amb traduccio 
^lAntoni Clap^s, 6s la seva segona 

novella, una obra de comentjament, 
en que trasllada a un petit pohle aillat 

,̂ <le Franca la seva experi^ncia vital 

d'infantesa i joventut a Indoxina, una 
trama amb una protagonista que po-
sara a prova els nostres prejudicis 
morals. I, en canvi, La vida material, 
publicada per Club Editor, amb tra
duccio de David Ilig, es una obra es-
crita durant la maduresa, en que 
prescindeix de roiitramat de la ficcio i 
s'lii UansOTueii les conversgsentre 
" effaT eTSSr^arif men^ 
lien, anih dmcsa i sense dognies, so-
bre I'amor, la sexualitat, I'alcohplis-
me, la felicitat, Tescriptura, els ho
mes, les dones i les Uicons que ella 
treu de tot pelgat en la darrera etapa 
de la vida. 

La vida tranquil-la la va escriure 
durant la Segona Guerra Mundial. Fe-
ia poc que havia mort el seu germa 

LA VIDA TRANQUIL-LA' 

Duras trasllada a 
un petit poble de 
la Franga rural 
la seva experiencia 
vital a Indoxina 
petit, i tenia a dins iota la infantesa i 
joventut viscudes a Indoxina en unes 
condicions que distaven moll del pa-
radfs colonial per a europeus que un 
es podria imaginar. Aillada respecte 
de la societal colonial beneslani, i 
amb una mare que havia de fer I'im-
possible per sobreviure -va ser eslafa-
da quan va comprar unes terres per 
plantar-hi arros, que va resultar que 
s'inundaven conslantment-, Margue
rite Duras va trasUadar aquella expe
riencia a un mas aillat d'un poble de 
la Franca interior, on la protagonista 
s'ha d'enfrontar al rebuig social, les 
inclemencies de la natura i dels ho
mes a traves d'unes relacions fami-

Aquesta tardor 
s'han publicat 
dues noves 
traduccions 
al catala de 
rescriptora 
Marguerite Duras, 
una de les 
intel-lectuals 
mes incisives i 
niinvents del 
ouy ie XX. Les 
traduccions de 
Club Editor i 
Edicions Sidilla 
s'uneixen a la que 
va fer fa tres any 
LaBreu Edicions 


