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iars, sentimentals i sexuals que sac-
egen la moralitat del lector. "La vida 
ranquilla a que alludeix el titol no 
•s cap definicio de la novella, sino 
m sols un desig de la protagonista, 
ue aspira a una vida tranquil-la pero 
0 pot fugir de com es ella" explica Ju-
it Pujado, editora d'Edicions Sidillk. 
leditorial treballa sobretot la no-fic-
io, pero es reserven almenys un l l i -
ire a I'any per a la ficcio literaria. "Ens 
grada la bona narrativa, nomes pu-
iliquem alio que ens agrada a nosal-
res, i Marguerite Duras sempre atra-
a, escriu des de la prdpia experi^n-
ia vital, la sinceritat i I'honestedat" El 
ibre ja s'ha mogut per clubs de lectu-
1, i I'editora va poder assistir a un 
'aquests clubs: "Em vaig quedar pa-
ada del gran debat moral que provo-
ava I'actuacio de la protagonista, es 
na novella que sacseja." "Ella dife-
jnciava entre la literatura de segona 
la i la literatura pura, escrita des de 
\a experiencia vital; i Margue-
ite Duras va ser objecte de desig, i 
imbe subjecte que desitjava, i en 
questa n o v e l j l ^ e l ^ u ^ i n i a 

lf< VIDA MATERIAL' 
.'autora recull 
eftexions fetes des de 
a maduresa a partir 
je converses amb 
5l seu jove amant 

3ns es la veritat d'una adolescent i la 
eva dimensio humana, amb molta 
>rofunditat." 

A I'altre extrem de la vida literaria 
ie Duras trobem La vida material, 
lue Club Editor acaba de publicar 
imb traduccio de David Ilig. Son re-
lexions de Duras mentre conversa 
imb qui va ser el seu amant, Yann 
^drea, un admirador homosexual 
renta anys mes jove que ella i que va 
icabar sent el seu secretari personal i 
unant fins a la seva mort. EHiras esta-
ra bloquejada per escriure ficcio, i a 
partir d'una idea del cineasta Jerome 
Beaujour, es va Hangar a fer una sbrie 
I'entrevistes amb Andrea de les quals 
/a sortir aquest llibre d'anfecdotes, re-
;ords i reflexions. "Ella no vol fer teo-
na, sino que adverteix que 6s el que 
*Ua ha reflexionat en algun moment: 
nai va ser una dona dogm^tica, sino 
ot just el contrari',' explica I'editora, 
Maria Bohigas. "Va ser una resistent 
[luraiir J'ocupacio nazi i una comba-
ent que va haver de deixar el Partit 
Zomunista quan la teoria i el dogma 

van coartar la seva llibertat." Tanma-
teix, les reflexions de Duras no es de-
tenen sobre les idees, les utopies i els 
horrors viscuts durant el segle XX, si
no que parla de les cicatrius propies. 
A trav6s del que ha estat la seva vida, 
van des del desig i la sexualitat fins a 
I'alcoholisme i la llibertat de la dona. 
"Marguerite Duras em va marcar molt 
quan la vaig Uegir per primer cop, en 
la meva jovenmt',' confessa Bohigas. 
"Sf, pot semblar dxaa, inc6moda, pero 
alhora 6s molt humana, considera 
que tot 6s licit i deiiug qualsevol dog-
matisme." Aixi son les reflexions de 
Duras en La vida material, punyents 
per6 sense teoritzar, retails de vida 
que s6n un antidot contra els prejudi-
cis morals i que I'autora va extreure de 
la seva propia experi6ncia vital i del 
seu compromis intellectual amb una 
manera de veure el m6n lliure de 
qualsevol pensament totalitari. "No 
es deixa atrapar, no vol que la capturi 
cap idea preconcebuda." Duras tam-
b6 preveu des de La vida material el 
que ha estat la seva obra, i en dona al-
guns details, com que a L'amant, la 
seva novella mes celebre, no hi bus-

cava la deniincia del colonialisme a 
traves d'una noia europea i el seu 
amant asi^tic, o no nomes aixo. Hi 
descriu, sobretot, el desig, viscut eii 
primera persona, experimentat en la 
vida real, i la poh'tica i la teoria nomes 
hi son en un pla secundari. Pura vida, 
al servei de la literatura. 

Tant La vida tranquil-la com La vi
da material han fet tomar I'escriptora 
ftancesa a les mans dels lectors Cata
lans, i s'uneixen al que ja va fer I'any 
2015 LaBreu Edicions amb La tarda 
del senyor Andesmas, traduida per 
Marc Colell. Si les altres dues obres se 
situen en els extrems de la seva vida 
literaria, La tarda del senyor Andes
mas la va escriure el 1960, immedia-
tament despres d'Hiroshima mon 
amour. Tot passa en una tarda juny, 
en qu6 el senyor Andesmas espera a 
la seva casa afllada la visita d'un con-
tractista per fer unes reformes per a la 
seva fiUa, mentre al poble se celebra 
im ball que ell veu de lluny. Una pl^-
dda tarda en qu6 s'anftft filtrant a poc 
a poc una passio latent commovedora 
i terrible. Com la quinirgica mirada 
pura de Marguui HL- iJuras. 


