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Literatura ca o mare familie
Nuria AMAT \n dialog cu Lumini]a MARCU

Am încercat s-o cunosc cît de cît pe Nuria
Amat înainte de venirea ei în România, atît
cît po]i cunoa[te pe cineva prin mediul electronic. Spre deosebire de majoritatea scriitorilor români, cei din sisteme culturale mai
bine puse la punct beneficiaz` de site-uri profesioniste, interesante sau m`car utile, informative. Rareori am c`utat un scriitor str`in
pe Internet f`r` s` g`sesc o pagin` personalizat`. De pe site-ul oficial al Nuriei Amat, ca
[i de pe blog (www.nuriaamat.com [i http://
namat.wordpress.com/), se întrevede profilul unei scriitoare pline de personalitate [i de
idei ferme, nu doar în domeniul literar, ci [i
politic. Nu se sfie[te s` critice actuala tendin]` separatist` catalan` [i nici s` se declare
feminist`, în descenden]a ideilor de la ’68.
Un soi de deschidere biografist` foarte generoas` ne arat` o scriitoare-femeie în toat` puterea cuvîntului, mam` a dou` feti]e, postur`
pe care [i-o asum` cu o splendid` mîndrie.
De asemenea, triste]ea de a fi crescut f`r`
mam` de la trei ani se simte [i traverseaz`
multe dintre textele Nuriei Amat. Cu o credin]` puternic` în calitatea scriiturii – a c`rei
lips` o denun]` f`r` menajamente de multe
ori atunci cînd vine vorba despre literatura
contemporan` – [i cu o admirabil`, rar` grij`
pentru documentul din spatele fic]iunii, Nuria
Amat merit` cu prisosin]` interesul nostru ca
cititori [i ca privitori ai spectacolului literaturii
de limb` spaniol`.
Sînte]i n`scut` la Barcelona, dar spune]i undeva c` America Latin` e cea care
v-a recunoscut pentru prima dat` ca scriitoare. C`rei p`r]i a lumii hispanice îi apar]ine]i mai degrab` ca artist?
Cred c` sînt o scriitoare cu probleme de
identitate, [i asta nu doar în ceea ce prive[te
limba, ci [i epoca. Dar scriitorul de azi e totodat` un scriitor globalizat. Pe de alt` parte,
spaniola mea e cumva o limb` marginal`,
pentru c` în Barcelona se vorbe[te catalana
[i castiliana, iar eu, cam a[a cum li s-a întîmplat latino-americanilor cu limba Sfintei
Patrii, a trebuit s`-mi inventez propria limb`. Cred c` aceast` manier` de a lucra cu
limba, dinspre periferie, m-a ajutat s` m`
apropii de America latin`.
Cititorii din România v` cunosc deocamdat` prin romanul Regina Americii,
în traducerea excelent` a Lumini]ei Voina-R`u]. Am v`zut pe site-ul dvs. fotografii cu satul columbian din carte, cu coliba de lemn de pe plaj`... Sun` idilic, paradiziac, [i totu[i lumea romanului e un
iad cu ploi interminabile [i suflete bolnave. Cum a]i scris aceast` carte [i în ce raport fic]iune-realitate?
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Columbia este una dintre cele mai frumoase ]`ri de pe p`mînt, dar, a[a cum se
[tie, se afl` în r`zboi. R`zboiul nu e întotdeauna vizibil. Fotografiile din Choco despre
care vorbi]i arat` doar o parte a tragediei
care se petrece în aceast` ]ar`, o ]ar` la care
eu ]in foarte mult. Dar adev`rul e c` eu am
locuit în aceast` selv` pierdut` de lume cînd
aveam 25 de ani [i de atunci nu m-am mai
întors niciodat` acolo. Cînd am început s`
scriu romanul, nu [tiam c` acolo începuse s`
se întîmple exact ce descriam eu în carte. Eu
am fost prima surprins`. Cum am scris-o?
Acesta e miracolul literaturii. Produce realitate din ceea ce ]ine de imagina]ie [i de vis.
Literatura e un mijloc de cunoa[tere fabulos, mai ales pentru cel care o scrie. Îns` e
la fel de adev`rat c` posed o abilitate special` în a m` documenta. În plus, mai cred
c` eu, ca scriitoare, am un fel de datorie uman` [i artistic` de a fi aproape de victime,
de cei oprima]i [i marginaliza]i.

nnn Am crezut întotdeauna
c` în privirea unei feti]e
se g`se[te o fîntîn` de
în]elepciune [i imagina]ie

Cititorii Observatorului cultural pot
citi al`turi un fragment dintr-o alt` carte
a dvs., La Intimidad. Am în]eles c` cea
mai nou` carte a dvs., Deja que la vida
llueva sobre mí /Las` via]a s` plou` peste mine, este o întoarcere la „aquella voz
desnuda y obsesiva“ – „acea voce nud` [i
obsedant`“ din La Intimidad/Intimitatea. Ce reprezint` aceast` voce din punct
de vedere literar [i biografic?
Este o voce care mi-a ap`rut dintr-odat`, care m-a f`cut s` m` reped la calculator, anun]îndu-m` într-un fel c` e o voce
important`, adic` o voce cu care puteam s`
spun multe lucruri [i mai ales puteam s` le
spun într-un fel în care nu le mai spusese
nimeni înainte. A trebuit s` cobor adînc înl`untrul meu, pîn` la feti]a care am fost [i
pîn` la mama pe care n-am avut-o. {i pîn`
la t`rîmul nebuniei. Nu [tiu în ce m`sur`
este biografic`, pentru c` jum`tate din carte
se petrece într-un spital de psihiatrie, iar eu,
din cîte [tiu, n-am fost niciodat` într-unul.
De[i, trebuie s` m`rturisesc, am fost apoi
invitat` s` ]in conferin]e în fa]a studen]ilor
care studiaz` psihiatrie pentru a le explica
cum de cunosc atîtea persoane cu afec]iuni
mintale.
Filmul despre care o s` discuta]i cu
publicul bucure[tean, El Espiritu de la
colmena/Spiritul stupului, din 1973, re-
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El espíritu de la colmena/Spiritul stupului (Spania, 1973), Regia Víctor Erice

Ac]iunea filmului are loc în Spania, la
scurt` vreme dup` sfîr[itul r`zboiului
civil, într-un sat din Castilla, în care proiec]ia la cinematograf a filmului Doctorul
Frankenstein devine un eveniment. Cele
patru personaje principale poart` în film
acelea[i nume ca [i în via]a real`. Acest
lucru nu este înt\mpl`tor, de[i poate p`rea a[a, ci este efectul a ceva foarte complex [i fascinant [i anume neputin]a copiilor de a face diferen]a între realitate [i fic]iune. Ana, feti]a protagonist`, dup` cum
relata regizorul Victor Erice, nu putea în]elege de ce oamenii din jurul ei purtau
un nume pentru ca deodat` s` capete al-

gizat de Victor Erice, este considerat unul dintre cele mai bune din istoria filmului spaniol. Sigur c` sînt multe aspecte interesante acolo, dar m-a[ opri asupra
unuia: filmul prezint` perspectiva a dou`
feti]e. În via]a real`, rolul de mam` a Laiei [i a Brunei îl covîr[e[te pe cel al scriitoarei? Ce ne aduc aceste perspective
infantile, artistic [i uman vorbind?
Poate [i din motive care ]in de propria
mea via]`, am crezut întotdeauna c` în privirea unei feti]e se g`se[te o fîntîn` de în]elepciune [i imagina]ie, mai ales în momentele de t`cere care se abat asupra copiilor,
mai ales asupra feti]elor. Eu am fost o feti]`
deosebit`, avînd în vedere circumstan]ele, [i
adev`rul e c` am vrut ca fetele mele s` aib`
o copil`rie un pic mai fericit` decît a mea.
Feti]a din acest film îmi aminte[te de cea
dintr-un alt film care îmi place foarte mult,
S` ucizi o pas`re cînt`toare.
În octombrie anul trecut felicita]i Academia Suedez` „por su afán de apoyar
el feminismo“ – „pentru decizia de a sus]ine feminismul“, cu ocazia Premiului
Nobel pentru Doris Lessing. Cum a]i defini feminismul actual [i în ce rela]ie v`
afla]i cu valorile lui?
Din p`cate, feminismul, ca multe alte
curente de stînga, a ie[it din mod`, dar eu
insist în a ap`ra acelea[i principii pentru
care am militat în tinere]e. S-a cî[tigat mult,
dar, în toat` societatea noastr`, persist` un
machism latent, un machism pe care cîteodat` femeile însele îl accept` [i îl imit` f`r`
s`-[i dea seama.
La Ediciones Omega a]i înfiin]at colec]ia „Vidas literarias“/„Vie]i literare“,
o colec]ie care sper s` dea de gîndit [i e-

tul în film. Nedumerirea feti]ei l-a determinat pe regizor s` schimbe numele celor
patru personaje, înlocuindu-le cu prenumele reale ale actorilor protagoni[ti.
Victor Erice mai spune într-un interviu: „De fapt, titlul filmului nu îmi apar]ine, l-am preluat dintr-o carte, dup` p`rerea mea cea mai bun` carte scris` vreodat` despre via]a albinelor, al c`rei autor
este marele poet [i dramaturg Maurice
Maeterlinck. Maeterlinck folose[te expresia «spiritul stupului» pentru a descrie spiritul atotputernic, enigmatic [i paradoxal
de care par s` asculte albinele; oamenii
îns` nu au reu[it niciodat` s` îl în]eleag`“.

ditorilor români. Cum a]i conceput aceast` colec]ie, cum lucra]i, cum alege]i
perechile scriitor-biograf? E o form` de
generozitate a scriitoarei care sînte]i fa]`
de al]i scriitori, v` întreb asta pentru c`
exist` [i opinia conform c`reia un scriitor î[i pierde vremea f`cînd pe editorul?
Colec]ia s-a închis acum, dar a fost o experien]` foarte pl`cut`. Eu consider literatura ca fiind o mare familie, familia mea [i,
conducînd [i inventînd aceast` colec]ie, a
fost ca [i cum a[ fi putut s` organizez diverse întîlniri de familie, toate pl`cute, cu vii [i
cu mor]i. Ce importan]` are pentru cititor?
„Para mi es díficil ser escritora sin
una actitud política ante la vida“ – „Pentru mine ar fi greu sa fiu scriitoare f`r` s`
am o atitudine politic` în fa]a vie]ii“,
spune]i într-un comentariu. Articolul recent pe care îl semna]i în El Pais despre
situa]ia din Catalonia este un exemplu de
atitudine ferm politic`. Cum arat` deci acum Barcelona în care v-a]i n`scut?
Mul]i dintre cititorii din România nu au
acces decît la suprafa]a ei turistic`…
E un ora[ în care e o pl`cere s` te plimbi,
dar în acela[i timp e un ora[ pe care conduc`torii s`i, din cauza unui exces na]ionalist,
l-au transformat într-o provincie, cînd ar fi
putut s` fie un model de mare ora[ european,
cult [i deschis. Avem dou` limbi [i o cultur`
extraordinar`, dar mediocritatea guvernan]ilor ucide toat` str`lucirea pe care ar putea-o
avea. Barcelona [i-a gonit geniile ca Picasso,
Dali, Miró, Casals, Victoria de Los Angeles, iar
apoi, cînd ace[tia deveniser` deja faimo[i, [i
i-a adjudecat... Totdeauna prea tîrziu.
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Intimitatea
Nuria AMAT

I

ntrarea în cimitir nu însemna doar p`trunderea într-un soi de labirint ori o frumoas` metafor`, t`inuitoare a ascunzi[ului
mor]ii. Se ajungea acolo luînd-o pe strada
Anglí la stînga, cotind-o apoi pe Pablo Alcover [i, odat` ajun[i la jum`tatea acesteia,
ma[ina se oprea lîng` trotuar [i porneam imediat pe un drum de p`mînt care d`dea
chiar în poarta cimitirului. S-a schimbat
mult strada Pablo Alcover. Acolo unde înainte erau doar vile împrejmuite de gr`dini,
acum se afl` blocuri de lux. Totu[i, cînd la[i
în urm` trotuarul pavat [i te hot`r`[ti s-o
iei pe poteca lung` [i îngust` care duce spre
cimitir, observi c` peisajul e neschimbat.
Drumul de p`mînt, lat de vreo trei metri, e
în form` de L, iar la cap`tul lui se ive[te enorma poart` de fier gri.
Pantofii mei de lac cu fundi]` de catifea
neagr` se pr`fuiau, bineîn]eles, datorit` lehamitei mele în fa]a acelei triste, dar inevitabile c`l`torii festive. Dar furia aspr` [i
mocnit` care m` invada mereu din pricina
rolului pe care trebuia s`-l joc în acea inexplicabil` poveste a copil`riei mele se diminua treptat cînd presim]eam imensa triste]e
a tatei, care-mi ghicea ostilitatea furibund`.

Despre fic]iune, realitate,
scriitur` [i film
cu scriitoarea Nuria Amat
nnn Luni, 10 martie, ora 18:00, Ceain`ria C`rture[ti, str. Pictor Verona, 13
Lansare de carte: Regina Americii de
Nuria Amat, traducere din limba spaniol`
de Lumini]a Voina-R`u], Editura Leda.
Volumul se va lansa în prezen]a autoarei. Particip`: Lumini]a Voina-R`u],
Carmen Mu[at, Florina Pîrjol [i Lumini]a
Marcu. Evenimentul va beneficia de traducere consecutiv`.

Organizatori: Institutul Cervantes [i
Editura Leda, cu sprijinul Ministerului
Culturii din Spania, în colaborare cu
Libr`ria C`rture[ti.
nnn Mar]i, 11 martie, ora 19:00, Cinema Union, str. I. Cîmpineanu, nr. 21
Conferin]a: O mie de cuvinte valoreaz`
mai mult decît o imagine, ilustrat` cu proiec]ia filmului Spiritul Stupului de Victor
Erice.
Scriitoarea Nuria Amat va aborda filmul din perspectiva influen]ei crea]iei cinematografice a regizorului Victor Erice
asupra genera]iei de scriitori a anilor ’70’80 în Spania.
Evenimentul beneficiaz` de traducere
simultan`, filmul ruleaz` cu subtitluri în
limba român`.

Eu, fiica resemnat`, ]ineam în mîn`, ca un
premiu de bun` purtare, buchetul enorm de
flori. De la o vreme, fra]ii mei încetaser` s`
mai izbeasc` pietrele cu piciorul [i mai mult
se poticneau decît mergeau pe drumul pr`fos [i accidentat, cu cr`p`turi întunecate.
Cînd ploua, traseul f`cut pe jos devenea
destul de sup`r`tor [i nu mai pu]in deprimant. Pe ploaie ori pe soare, moartea e întotdeauna o gazd` execrabil`. Eram preg`ti]i pentru acea vizit`. Nu [tiu ce credeau
fra]ii mei [i cum se descurcau ca s`-[i am`geasc` suferin]a. Sim]eam c`, într-un anumit fel, [tiau s` înfrunte mai bine decît mine
durerea aceea t`cut`. Fratele mai mare era
întotdeauna prea mare, iar cel mic era întotdeauna prea mic. {i-n plus, erau b`ie]i.
Moarta pe care ne preg`team s-o vizit`m [i
la care voiam s` ne gîndim era o femeie, ca
[i mine. Iar eu îns`mi, o repetam întruna,
sem`nam atît de mult cu moarta, c` m`
sim]eam cel pu]in vinovat` de dispari]ia ei.
Înv`]asem, asta da, s`-mi p`strez lacrimile
pentru acele ocazii în care era mai u[or s`
plîngi decît s` faci pe indiferentul. }in minte
c`, pe tot drumul acela f`cut pe jos [i, mai
tîrziu, în fa]a lespezii, îmi propuneam s`-mi
imaginez lucruri frumoase, încercînd astfel
s` nu m` podideasc` plînsul [i s` devin
copila nefericit` dintr-o poveste stupid` [i
plictisitoare. Trebuia s` ne purt`m firesc.
Ca [i cum plimbarea de duminic` la cimitir
a celor trei muco[i, cu tat`l lor v`duv, ar fi
fost lucrul cel mai obi[nuit din lume. În loc
s` urc`m pe Tibidabo sau s` vizit`m izvoarele din Montjuic, pe unde se plimbau de regul` familiile în perioada aceea, noi ne duceam la cimitir. Iar tata, cu aerul cel mai firesc al omului care-[i face plimbarea duminical`, comenta cu voce tare stadiul mai
mult sau mai pu]in fericit al florilor întîlnite
[i tipurile de copaci crescu]i pe lîng` zidul
de piatr` care înso]ea drumul spre cimitir.
P`rea c` n-o s` mai ajungem niciodat`.
Eu [i fra]ii mei încercam s` gr`bim pasul,
dar tata avea obiceiul s` m` ia de mîn` sau,
cînd am mai crescut pu]in, î[i sprijinea bra]ul de um`rul meu [i mergea încet [i ap`sat. Întotdeauna ap`rea cîte un cunoscut
din Sarriá, c`ruia îi murise de curînd vreo
rud`, [i nu trecea nici o duminic` f`r` s` ne
salut`m cu cineva. Eu m` rugam s` nu se
întîmple asta, dar era ceva inevitabil. Trebuia s` salut`m persoana respectiv`, înclinînd
u[or capul, ceea ce însemna c` trebuia s`
ne asum`m pentru a nu [tiu cîta oar` situa]ia noastr` jalnic` de copii orfani. Dar dup` ce întorcea salutul, tata î[i continua monologul început de cînd ap`ruse drumul de
p`mînt, dup` ce strada Pablo Alcover r`m`sese în urm`. Tat`l meu avea un fel aparte
de a vorbi. Era destul de greu s`-l în]elegi.
În loc s` vorbeasc`, scotea mai degrab` ni[te sunete pe care ne obi[nuiser`m cu greu
s` le distingem, construind cu ele cîteva cuvinte [i fraze cu sens. Tata considera limba
vorbit` ca pe ceva inutil, poate fiindc` se obi[nuise deja s` stea de vorb` cu mor]ii, iar
cînd nu mai avea încotro [i trebuia s` comunice cu cei vii, vorba îi ie[ea din gur` aproape f`r` s` i se mai mi[te buzele. B`rba]ii tri[ti sînt înfior`tor de t`cu]i. Iar tat`l
meu era un b`rbat trist. Sau poate mai resemnat cu capriciile destinului decît efectiv
trist. Oricum ar fi fost, în timpul plimb`rii
noastre spre cimitir tata î[i strîmba gura
ironic, strîngea ]igara între buze [i scotea
sunete despre tot felul de subiecte, cam nelalocul lor în atmosfera aceea.
– Acesta e mormîntul poe]ilor Carles
Riba [i Clementina Arderiu, spunea cu
oarecare mîndrie, în timp ce ar`ta o lespede
din vecin`tate.
Era oare un cimitir de poe]i? – m` întrebam eu. Erau poe]ii singurii mor]i care aveau dreptul la odihna ve[nic`? Poe]ii se c`s`toreau între ei?

Nuria AMAT
S-a n`scut la Barcelona în 1950. Licen]iat` în Filozofie [i Litere, doctor în {tiin]ele
Informa]iei. A tr`it în Columbia (fiind c`s`torit` cu un columbian), Berlin, Paris, S.U.A. A
scris mai multe romane, povestiri, eseuri: La intimidad (1997), Letra herida (1998), El siglo
de las mujeres (2000), El país del alma (2002, roman nominalizat la Premiul „Rómulo
Gallegos“.)
Reina de América a ob]inut Premiul ora[ului Barcelona în 2003, iar în 2007 a fost singurul roman de limb` spaniol` nominalizat la prestigiosul Premiu IMPAC, Dublin 2007.

Pe lîng` poe]i, tata obi[nuia s` ne mai
vorbeasc`, de pild`, despre Jaime I Cuceritorul sau despre Alfonso X În]eleptul, f`r`
s`-[i dea seama c` noi, copiii lui, consideram
subiectul respectiv sau oricare alt subiect
care n-avea nici o leg`tur` cu defuncta un fel
de purtare necuviincioas`. Tînjeam în tain`
s` profite de clipa aceea [i s` spun` orice
despre mama, iar monologul lui s` se axeze
pe doamna aceea necunoscut` pe care totu[i
o adoram, în loc s` bat` cîmpii despre persoane ori personalit`]i pe care le asocia cu
nume [i date men]ionate pe morminte.
Posibilele comentarii, nicicînd f`cute la
adresa mamei ori despre absen]a ei, s-ar fi
potrivit în situa]ia dat`, scutindu-l [i pe el de
nepl`cerea de a se preface întruna, ascunzîndu-[i tragedia prin pove[ti ori prin poezii
care nu-[i aveau aici locul. Tata se str`duia
s` ne îndulceasc` nefericirea cu pove[ti care
n-aveau nimic comun cu unica poveste posibil`, singura care m` interesa, de[i sînt convins` c` el considera plimbarea aceea ca fiind
esen]ial` pentru formarea vital` [i literar` a
copiilor lui. În fa]a adversit`]ilor vie]ii, omul
trebuie s` se resemneze, s` fie puternic [i
s`-[i p`streze echilibrul interior. Astea erau
virtu]ile cre[tine pe care noi, cei trei fra]i, le
tîram dup` noi odat` cu colbul de pe drum.
Eu m` zb`team între a-l asculta indiferent pe tata sau, dimpotriv`, în a-mi mani-

festa scîrbos dezacordul fa]` de monologurile lui nepotrivite. Cred c` uneori optam
pentru prima variant`, dar alteori m` preschimbam într-un fel de pe[te nervos [i agitat, prins în n`vodul bra]elor lui. Buchetul
de la flor`ria Prats devenea îngrozitor de
greu, iar fiica cea cuminte avea un chef nebun s` arunce pe jos premiul acela nemeritat care mirosea a mucegai [i balt` st`tut`.
Parc` re]in c`, fiind fiica orfan` sau,
poate, mama moart`, s-a ivit în mine cea
dintîi urm` de ranchiun`. Nu puteam nicicum s-o ur`sc pe mama: femeia cea mai admirat` [i iubit` de to]i, împ`r`teasa cerurilor [i a viselor mele tainice, dar puteam
sim]i [i îng`dui s` se iveasc` în mine ostilitatea fa]` de ea, fiindc` în fond era singura
vinovat` de insuportabilul nostru abandon.
Ea [i numai ea purta vina suferin]ei [i a durerii nem`surate a tat`lui meu. Deci ea purta vina propriei mor]i, iar cînd o vizitam, nu
ne c`iam deoarece contribuiser`m la absen]a ei. Dac` ne rugam înaintea mormîntului ei, o f`ceam doar ca s-o comp`timim.
Ca s` sim]im mil` fa]` de ea, c`ci, închis` în
co[ciugul ei, se odihnea în cea mai asfixiant` [i mai neagr` t`cere.
Traducere de Lumini]a VOINA-R~U}
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