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Mirade|s
Ningú no sap amb seguretat qui és l’escriptora italiana Elena Ferrante. En
realitat ni tan sols sabem si al darrere d’aquest nom s’amaga una dona,
però no hi ha dubte que estem davant d’una autora excepcional, amb gran
ressonància internacional, que reflecteix magistralment a les seves novel∙les
les tensions interiors de la dona d’avui. Es publica ‘La niña perdida’

La misteriosa
Elena Ferrante
ROBERT SALADRIGAS
IL∙LUSTRACIONS: JULIET POMÉS LEIZ

Vaig contactar per primera vegada
amb Elena Ferrante el 2011, quan
va aparèixer a Lumen –editorial
que ha publicat la traducció de tota
la seva obra– un volum que amb el
títol de Crónicas del desamor reco
llia, i en certa manera unificava i
cohesionava, les seves tres prime
res novel∙les. Dues, El amor moles
to i Los días del abandono, s’havien
editat en castellà el 2002 i el 2006,
però no van tenir gaire ressò. Tot i
això, de sobte, quan em va arribar
Crónicas del desamor vaig fer dos
descobriments capitals. Abans que
res em va revelar l’existència d’una
tal Elena Ferrante que personifi
cava un misteri. Qui era Ferrante?
Una dona darrere de qui potser
s’ocultava un home? En quin lloc
d’Itàlia havia nascut i a què s’havia
dedicat fins al moment de mostrar
els seus atributs de narradora, per
cert excepcional?
No hi havia respostes i continua
sense havern’hi, encara que avui,
tot just quatre anys més tard, sa
bem l’essencial: en efecte, Ferrante
és una gran creadora –per a mi,
després de llegir tots els llibres pu
blicats fins ara, és una dona que es
criu si bé la identitat del seu sexe és
el que menys importa–, propietària
d’un món específic i d’una manera
no menys singular d’entendre la li
teratura, més en concret la no
vel∙la, que sens dubte la converteix
en figura destacada de la narrativa
italiana actual i constructora d’una
sòlida i audaç expressivitat que
vincula el llegat neorealista amb el

naturalisme per descriure les du
res tensions interiors de la dona
d’aquest temps.
Per resumir diré que les tres pri
meres novel∙les de Ferrante, basa
des en històries de dones posades
davant de situacions candents, són
tres obres mestres encarnades per
tres dones inoblidables. Vet aquí
un breu recordatori. A El amor mo
lesto, Delia, de 42 anys, ha d’en
frontarse a l’estranya mort de la
seva mare Amelia, de 62, que ha
aparegut ofegada i només vestida
amb un luxós sostenidor. La bru
talitat de l’esdeveniment fa que De

la pregunta de per què ha estat
abandonada pel marit. La tercera,
La hija oscura, narra la història de
Leda, també en la quarantena i se
parada, amb les filles lluny, ara
doncs sense càrregues familiars,
que decideix passar les vacances
en una platja i allà la seva atenció és
atreta per una família napolitana.
Aquesta mirada obsessiva, im
pertinent, que fixa en el grup de
desconeguts, convoca els seus re
cords i l’autora, amb una insòlita
mestria, aprofita per desplegar da
vant nostre, els lectors, el cúmul de
deutes que Leda té contrets amb el

Ferrante forma part d’aquells creadors que
fugen de l’artifici i de la fama, i només busquen
legitimar el seu món en la màgia de l’escriptura
lia admeti amb ella mateixa la con
flictiva relació amb la mare i els
seus propis i profunds problemes
d’identitat, exposats amb una sor
prenent varietat de matisos i subti
leses. A la segona peça, Los días del
abandono, crec que Ferrante va
avançar un pas més, rebaixant el to
dramàtic i en contrapartida accen
tuant el seu domini dels ressorts
ocults de la psicologia femenina. A
Olga acaba de deixarla el seu marit
de manera sobtada, sense donar
explicacions, i queda amb dos fills
menors al seu càrrec; es deixa vèn
cer per la desesperació, però en cap
cas no se sent desconcertada per la
responsabilitat que cau completa
ment sobre ella; el que la preocupa
és conservar la seva indispensable
autoestima provant de respondre a

passat com a filla, esposa i mare, i la
lenta catarsi que viu sota l’inquie
tant encanteri visual de la família
napolitana.
En aquestes tres novel∙les breus,
intenses, convertides ja des del
principi en referents del talent de
Ferrante per a la creació de per
sonatges de dona com valuoses
peces d’enginyeria literària, lle
gintles amb la barreja de serenitat
i apassionament que reclamen,
vaig advertir que si bé els relats de
les històries de Delia, Olga i Leda
tenen zones fosques en les quals un
ha d’evitar que les tenebres l’en
goleixin, paradoxalment la litera
tura de Ferrante, les seves no
vel∙les, per complexes que semblin,
són d’una claredat que poques ve
gades es dóna en obres modernes

el propòsit de les quals és explorar
a fons els sentiments de certs per
sonatges i inserirlos en el context
històric i social que els emmarca i
determina.
Em sento obligat a afirmar que
mai, transitant pel dens univers
creatiu d’Elena Ferrante, no m’he
notat confús o a punt de l’extravia
ment. És curiós que algú que a par
tir del misteri en què s’embolica en
entronitzar un pseudònim literari
que si més no propaga l’ambigüitat,
aquesta Elena Ferrante, sigui qui
sigui, és d’una claredat que en oca
sions gairebé frega la transparèn
cia. Una dada més que sumar a la
seva condició d’escriptora –insis
teixo en què per a mi ho és – literal
ment fora de sèrie.
Per si als lectors de Crónicas del
desamor ens havia quedat algun
vestigi de dubte, el 2011 Elena Fer
rante va oferir La amiga estupenda,
primer lliurament d’una nova trilo
gia –al final convertida en una te
tralogia, ara completada– que té
com a teló de fons Nàpols (es diu
que la capital de la Campània és on
va venir al món Ferrante) i narra
des del 1944 fins a pràcticament
ara mateix la història de dues ami
gues íntimes, Lina (Raffaela Ceru
llo) i Lenú (Elena Greco), nascudes
el mateix mes del mateix any en un
barri pobre de Nàpols. Comença en
l’època actual quan Lenú, escripto
ra famosa que al cap dels anys resi
deix a Torí, rep la notícia que Lina,
la seva amiga de la infantesa, ha
desaparegut. Llavors Lenú deci
deix comptar des del present i sen
se pudor la història de totes dues >
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> –infantesa, joventut, maduració i
vellesa– a través de més de seixan
ta anys de relació agitada, així com
dures històries de la gent del barri,
de la ciutat de Nàpols, de l’evolució
d’Itàlia i el món occidental al llarg
d’aquelles sis dècades amb les
quals omplirà els quatre volums
(La amiga estupenda, Un mal nom
bre, Las deudas del cuerpo i La niña
perdida), un total de gairebé dues
mil pàgines en l’edició espanyola;
per ser exactes, 1.955.
El fil conductor d’aquest relat
tan extens com fluid, impossible de
comprimir, és el desenvolupament
físic i emocional de les dues nenes
que es complementen i després di
fereixen l’una de l’altra modelades
pel temps i les opcions de vida. Le
nú, induïda per la fascinació que
exerceix sobre ella la inquieta, in
tel∙ligent i coratjosa Lina, davant la
qual se sent inferior, es rebel∙la
contra l’entossudiment, la violèn
cia, la rigidesa i la ignorància del
barri –representat per nou famílies
amb els membres de les quals juga
l’autora per definir un espai de
gradat de Nàpols i la seva evolu
ció–, així que estudia, llegeix, es
criu, es distancia de l’enviliment
social, coneix gent important, es
casa amb un professor de la Uni
versitat de Florència, persegueix
l’èxit, estima diversos homes, té
tres filles, viu el compromís polític,
torna al barri, es mira al mirall de la
seva amiga –Lina mai no ha pujat a
un avió– i no li agrada el que veu,
una imatge oposada però alhora
complementària de si mateixa, per
fi inserida en una classe social
superior a la de Lina encara que
mai no deixi de sentirse huma
nament inferior a la dona que no
més es rendeix al dolor d’una filla
de quatre anys, Tina, que de sobte
desapareix, li és perversament
arrabassada per ves a saber qui i
per què.
De manera que tot el que veiem,
tot el que sabem, és a través de la
mirada de Lenú, que, de la mateixa
manera que Leda –la protagonista
de La hija oscura–, indaga en el seu
propi interior amb els ulls que mi
ren Lina i tots els personatges com
plementaris que deambulen pels
quatre volums. L’últim que m’he
empassat –literalment– aquests
dies em sembla digne de tot elogi.
Un magistral colofó narratiu, gene
rós en registres d’impecable factu
ra que et porten d’aquí cap allà se
gons desitja la narradora. La histò
ria suposa, de principi a final, la
resposta a un repte que ha aconse
guit tirar endavant sense titubejos
ni caigudes una escriptora per des
comptat excepcional, comparable
als creadors d’autèntica categoria
que fugen del soroll i de l’artifici de
la fama i només –només!– busquen
legitimar el seu propi concepte
d’un món complex però intel∙ligi
ble, a l’abast de tots, que neix de les
paraules i es fa real en la màgia de la
seva escriptura. Entenc que aquí
rau el veritable i enlluernador mis
teri d’Elena Ferrante. |

Ferrante segons Ferrante
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Elena Ferrante ha amagat el seu
rostre, el seu sexe i la seva identitat,
però no el seu pensament. En els úl
tims anys ha acceptat unes quantes
entrevistes, totes per correu elec
trònic –entre elles, la clàssica de la
Paris Review–, i llegintles és possi
blesituarlasevapersonaenuncon
text biogràfic, i la seva obra dins
d’una reconeixible tradició literà
ria. I també resulta més comprensi
ble la seva invisibilitat.
Vida pública, vida privada. Vet
aquí com explica per què no dóna la
cara i s’escuda en un nom de plume.
El 1992 va publicar a Itàlia la seva
primera novel∙la, El amor molesto,
que va tenir una molt positiva aco
llida per part de lectors i crítica.
“Llavors el realitzador Mario Mar
tone la va llegir i la va convertir en
un film memorable. Això va ajudar
el llibre, però també va fer que els
mitjans es fixessin en mi personal
ment. En part per això vaig decidir
no publicar res en els següents deu
anys, al cap dels quals, amb tremen
da ansietat, vaig decidir donar al
meu editor Los días del abandono”.
Novament la novel∙la va aconse
guir un èxit més gran i tot, ampli
ficat per la pel∙lícula que també se’n
va rodar. “Va ser a partir d’aquest
moment quan vaig determinar, de
finitivament, separar la meva vida
privadadelavidapúblicadelsmeus

llibres, la qual cosa va comportar
innombrables dificultats que enca
raduren.Entotcaspucdirambcert
orgull que al meu país els títols de
les meves novel∙les són més cone
gutsqueelmeunom.Icrecqueaixò
és un bon èxit”.
Dones protagonistes. Fora d’això
Elena Ferrante, en les seves comp
tades declaracions a la premsa, no
ha posat objeccions a estendre’s
sobre els temes fonamentals de la
seva literatura: Nàpols, el món gre
collatí, la capacitat de la ficció per
endinsarse en el caos de la vida i,
sobretot, les relacions turbulentes
entre les dones, especialment entre
amigues i entre mares i filles. “Les
protagonistes de les meves histò
ries són totes ecos de dones reals
que, ja sigui pel seu patiment o la
seva combativitat, han activat la
meva imaginació: la meva mare,
una amiga d’infantesa o relacions
pròximes els avatars de les quals
m’ha estat donat conèixer. Les me
ves dones són fortes, educades, au
toconscients i estan al corrent dels
seus drets, però alhora estan expo
sades a crisis inesperades, a subor
dinacions de tota classe i a malin
terpretar les seves emocions”.
Clixés masculins. Ferrante no
oculta que per descriure amb au
tenticitat els fluxos de consciència
de la psique femenina, abans ha ha

gut de demolir una sèrie de clixés
arrelats al seu entorn social i nacio
nal. “Vaig créixer en la idea que si
no em deixava absorbir pel món
dels homes eminents, si no m’en
comanava de la seva excel∙lència
cultural, corria el risc de no existir.
De sobte vaig començar a llegir
llibres que exaltaven la diferència
femenina, i el meu pensament va
patir una convulsió. Em vaig ado
nar que havia de fer el contrari.
Havia de començar amb mi matei
xa i amb les meves relacions amb
les dones si volia donarme a mi
mateixa una forma”. A través de la
ficció ha estat precisament com
Ferrante ha explorat la terra incog
nita de les pulsions femenines més
inaprehensibles, i en especial la vi
olència, la ràbia i l’erotisme que po
den niar en una amistat entre noies
com les dels seus personatges Lila i
Lenú. Aquesta brutalitat ha afavo
rit irònicament que s’hagi cregut
que els seus llibres només podien
haver estat escrits per un home. I
que el pobre novel∙lista napolità
Domenico Starnone cada vegada
que és entrevistat hagi de desmen
tir haver escrit La hija oscura o La
amiga estupenda.
Malentesos com aquests no te
nen per a la nostra autora cap altra
causa que la colonització masculi
na de la realitat. “Un dia rere l’altre
les dones estan exposades a tota
classe d’abusos. Però encara persis
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I què
importa?

La paraula justa. Resulta curiós,
enfullejaraquestgrapatd’entrevis
tes,veurecomunaautoratanreser
vada amb la seva intimitat, a l’abric
de la conversa es deixa anar i revela
secrets del seu taller inventiu. En
parlar de la sinceritat en la litera
tura –aspecte molt elogiat en la se
va– diu sense embuts: “La qüestió
més urgent per a un escriptor sem
bla ser: ¿amb quines experiències
compto, quines experiències em
sento capaç de narrar? Però això no
és l’essencial. L’assumpte més can
dent és: ¿quina és la paraula, quin el
ritme de la frase, quin to s’adequa a
les coses que conec? Sense les pa
raules pertinents, sense una llarga
pràctica en enllaçarles bé, res no
esdevé viu ni veritable”.
Paradoxalment, un zel tan flau
bertiàperlemotjustenoimpedeixa
Ferrante d’agermanarse amb els
narradors amb força. “Jo sóc una
storyteller. Sempre m’ha interessat
mésexplicarcosesqueperdre’men
filigranes d’escriptura. Itàlia té una
tradició pobra en aquest sentit, fins
i tot avui. Abunden aquí les pàgines
boniques i sumptuoses però no el
raig de la narració que t’arrossega
fins i tot quan es torna densa. Un
exemple enlluernador d’això és El
sa Morante. Tracto d’aprendre dels
seus llibres, però em semblen insu
perables”.
Nàpols, Itàlia. Itàlia, per cert, està
en la medul∙la de la seva trilogia i te
tralogia narratives, i encara que
Ferrant creu que “avui dia resulta
ardu ser un bon italià, diferent del

les frases
“Al meu país els títols
de les meves no
vel∙les són més cone
guts que el meu nom.
I això és un bon èxit”
“Sóc una ‘storyteller’.
Sempre m’ha inte
ressat més explicar
coses que perdre’m
en filigranes d’es
criptura”
“Les meves dones
són fortes, educades,
autoconscients, però
estan exposades a
crisis inesperades”

L’estil ideal. Ferrante, en fi, ha
confessat en aquestes entrevistes
comdedifícilliharesultatatotaho
ra saber si havia trobat l’estil ideal.
“Qualsevol que posi l’escriptura en
el centre de la seva vida acaba en la
situació de Descombe, el perso
natge del relat The middle years de
Henry James, que a punt de morir i
al cim de l’èxit espera tenir encara
una ocasió per provarse a si mateix
i veure si ho podia fer millor. Dit
d’una altra manera, vivim sempre
amb el sentiment desesperat ex
pressat en l’exclamació del Bergot
te de Proust quan veu aquella taca
de groc en un Vermeer i es diu: ‘Així
és com jo hauria d’haver escrit’”.
L’autor, la seva imatge i la seva
obra. Una de les raons que hagi pre
feritserforadefocustindriaaveure
amb aquesta autoexigència com a
artista. I amb certa hostilitat envers
els mitjans que segons ella “han
imposat obsessivament entre els
autors un reflex d’autopromoció”.
“Els mitjans sembla que no puguin
debatre sobre una obra literària
sense remetre’s a un escriptorhe
roi singularitzat. Però no hi ha obra
literària que no sigui fruit de la tra
dició, de moltes i variades destre
ses, i d’una mena d’intel∙ligència
col∙lectiva”.Ambl’anonimat,ende
finitiva, Ferrante ha provat d’eludir
una imatge manufacturada de si
mateixa i “al llarg de vinticinc
anys, l’absència ha mantingut obert
per a mi l’espai creatiu. I una vega
da he sabut que el llibre acabat faria
el seu camí sense mi, com si el llibre
fosunpetitgosijoelseuamo,heex
perimentat una sensació exaltant
sobre la pràctica d’escriure. M’he
sentitcomsihaguésalliberatlespa
raules de la presó del meu jo”. |
(EXTRACTES DE ‘THE NEW YORK TIMES’ 10/XII/2014,
‘VANITY FAIR’ 27/VIII/2015, ‘PARIS REVIEW’ N. 228, I
‘THE GUARDIAN’, 2/IX/2015)
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model que proposen tant la premsa
com la televisió, existeixen italians
excel∙lents a qualsevol cantonada
de la nostra vida cívica, malgrat que
no surtin a la televisió”. I si la Itàlia
dels últims cinquanta anys im
pregna el seu corpus, no diguem
Nàpols i la Campània, escenaris de
la seva infantesa i primera joventut.
“Allà vaig aprendre abans dels vint
anys, i molt de pressa, tot el bo i el
dolent del país i del món. De ma
nera que recomano a tothom que
vingui i resideixi aquí encara que
sigui unes quantes setmanes. És
una escola d’aprenentatge infal∙li
ble, i per les vies més inimagi
nables”.

31

teix la idea que les vides de les do
nes, per plenes de conflictes que es
tiguin, no poden ser expressades
més que amb els mòduls que el món
masculi defineix com a femení. Si
tu transgredeixes aquesta certesa
mil∙lenària inventada per ells, lla
vors no ets en absolut una dona”.

No sé si Elena Ferrante és
home o dona, però no
m’importa. I no perquè
subscrigui el gastat ar
gument de “m’és igual el
sexe, només miro la quali
tat” (a mi sí que m’importa
el sexe: la meva visió del
món serà coixa si procedeix
d’un de sol dels dos que
componen la humanitat),
sinó perquè seria frívol
intentar dirimir una qüestió
complexa reduintla a un
cas singular.
No hi ha cap dubte que
la literatura de dones té
característiques pròpies.
Quines? Les mateixes que la
literatura gai, afroamerica
na, o dels pobles colonit
zats, a saber: l’autoretrat
col∙lectiu. Dit més plane
rament: les dones, quan
escriuen, retraten dones, es
pregunten què és femení,
presten una intensa atenció
crítica a les relacions de
poder entre els sexes; i el
mateix succeeix amb altres
grups subalterns. I és que
totes aquestes identitats
subalternes són proble
màtiques; han estat defi
nides per d’altres, des de
fora, són discriminatòries,
i els qui les pateixen ne
cessiten qüestionarles.
Els grups dominants
tendeixen a no veure les
persones dominades o les
veuen des de fora: més
que veureles com són,
hi projecten les seves pròpi
es fantasies i interessos
(com tan bé va explicar
Edward Said a Orientalis
me). En la literatura dels
homes, per exemple, amb
prou feines hi ha criades,
i si apareixen és com a se
ductores: la Pamela
de Richardson.
Els subalterns, per la seva
banda, ens presenten unes
experiències (com la por i la
humiliació patides pels
negres als Estats Units; o
l’avortament) que sense el
seu testimoni continuarien
sent invisibles. Escriure,
doncs, partint de la pròpia
experiència com a dona, o
gai, o colonitzat, no limita,
sinó que enriqueix la lite
ratura. Però estic parlant
de grans corrents. Que aquí
o allà, per circumstàncies x,
Marguerite escrigui com si
fos Adriano o Elena es digui
en realitat, què sé jo, Giu
seppe, no canvia res; el
debat és un altre.
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