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Antonella Lattanzi publica ‘Una història negra’, una novel∙la inquietant sobre la violència de gènere amb un final inesperat

La víctima pot arribar un dia a ser botxí?
NÚRIA ESCUR
Barcelona

L

a Carla mira de reconstru
ir la seva vida després de
l’inferndelsúltimsanysde
convivència amb en Vito.
Però quan ja sembla que ha trobat
l’equilibri amb la seva nova parella,
en Manuel, i els seus fills, que esti
ma amb bogeria, alguna cosa es
trenca. En Vito torna a aparèixer...
La italiana Antonella Lattanzi ha
teixit una trama quotidiana i sinis
tra que obliga el lector a continuar
llegint. Una història negra (La Cam
pana), publicada en castellà per
Penguin Random House com Una
historia negra, provoca una fonda
reflexió sobre els judicis morals.
Lattanzi (Bari, 1979), a qui li en
canta llegir d’ençà que als deu anys
va descobrir La història intermina
ble de Michael Ende (“els pares no
em deixaven ni televisió ni ordina
dor”), s’ha continuat nodrint amb
Roth i Simenon i banyantse en
Flaubert.Moltdecafè,llumipapers
al menjador, i una fe cega en la rees
criptura: “Si Dostoievski llençava
munts de pàgines a la paperera, qui
soc jo per escriure a la primera?”
Aquesta vegada ha aconseguit
una novel∙la que podria haver rebut
acusacions d’algun lobby feminista
(per haver deixat oberta una possi
bilitat, un dubte que plana damunt
la protagonista i que no podem re
velar) i, malgrat tot, “curiosament

ningú no m’ha criticat per això, nin
gú! Crec que han entès perfecta
ment el que he volgut explicar: el
queprovocaenunadonatantdepa
timent. Jo entenc la meva protago
nista, la puc justificar”.
Per què en Vito es comporta com
un monstre amb la Carla, la seva ex
dona, però és encantador amb l’ac
tual? “Perquè aquesta mena de vio
lència, en homes i dones, és selecti
va. En Vito s’enamora de la Carla i
ella, només ella, ha de ser seva. Això
li genera una inseguretat que no
més sap expressar amb violència.
Arriba un moment que a aquestes
persones ja no els guia el sentiment
d’amor, sinó el de possessió”.
Abans d’escriure la novel∙la, Lat
tanzi va assistir a moltes interlocu
tòries de judicis per violència, va
conversar amb dones agredides i
amb homes que havien perpetrat
delictes. “Nom’agradadonardades
autobiogràfiques, de manera que
vaig optar per la ficció”. Ara les se
ves lectores l’hi agraeixen, i els seus
lectors la tenen en compte. “M’he
trobat homes que m’han dit: ‘Jo
normalment si signa una dona ja no
compro el llibre... però a tu et llegei
xo perquè escrius com un home!’ I
pensaven que això era un compli
ment! M’encantarà viure el dia que
els homes deixin de separar litera
tura escrita per dones de la resta”.
De tots aquests testimonis amb
qui va parlar es queda amb la frase
d’una víctima: “L’home amb qui jo

delaCarla.“Tothomemdeiaqueno
escrigués aquest relat, aquest final,
aquesta frontera tan làbil, però al
guna cosa m’impulsava a ferho. La
història m’hi arrossegava! També
vaig pensar que tenim grans escrip
tors que van créixer en famílies ter
ribles, però van saber convertir la
seva vida i obra en una cosa bonica”.

“Arriba un moment
que a aquestes
persones ja no els guia
el sentiment d’amor,
sinó el de possessió”

LLIBERT TEIXIDÓ

Lattanzi a l’Institut Italià de Cultura, on va presentar la novel∙la

estava era tan violent amb mi i els
meus fills que vaig arribar a pensar
que no era humà, un superhome
que no es moriria mai”. A la novel∙la
semblava que en Vito també tenia el
superpoder de retenir la Carla al seu
costat en un amor malaltís.
D’aquí ve la pregunta del fiscal:
per què, si la convivència era tan
terrible, la protagonista aguanta
vint anys abans d’abandonar el ma
rit? “Perquè en aquests casos sem

pre hi ha una dependència letal. És
addictiu. Els costa desenganxarse,
creuen que canviarà... Immediata
ment després de ser violent es torna
un àngel, un home bo. Crec que tots
tenim famílies disfuncionals; tots
tenim dependències, però hem de
recordar que ens espatllen la vida”.
L’autora reconeix que aquesta ha
estatlasevanovel∙lamésdifícilique
vaestar apuntdenoescriurela.Es
pecialment el tractament dels fills

Una dona maltractada no deixa
de serho mai? El seu estigma la
persegueix fins i tot quan recons
trueix la seva vida?, preguntem.
“Crec que no es curen mai. És difí
cil. Pots tirar endavant, però amb la
ferida incorporada. El patiment et
potservirpersermésbonapersona,
descobreixes que tens una força in
terior que ignoraves, però no obli
des mai d’on ve”.
Quan comparen la seva veu amb
la de la Nobel Elfriede Jelinek, una
veu mantra, música pròpia, se sent
agraïdaiastorada:“Nohiharesmés
bonic que pensar que has aconse
guit inocular, encara que sigui a un
lector, la mateixa màgia que grans
escriptors van inocular en tu”.c

