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TONI MORRISON

“Una benedicció”

“ Tu eres el millor de tu.”
                                                                    TONI MORRISON



L’OBRA

Enmig del bosc, Jacob Vaark, un home blanc decent, horroritzat per la mera
idea de comerciar amb éssers humans, manté una comunitat quasi bucòlica en la
qual  la  seua dona, Rebekka,  conviu amb les negres Florence i  Lina i  amb la
xiqueta Dolor. Són quasi una família i la seua convivència és aliena a les terribles
lleis de possessió que marquen aqueixos temps en l'americà estat de Virgínia.
Durant algunes pàgines sembla possible aquest paradís robat a la Història. No ho
és, clar.

“Una benedicció”  és molt més que una novel·la sobre l'esclavitud. És un
text   escruixidor  sobre  el  maleït  afany  de  posseir  i  el  càstig  implícit  de  ser
posseïts. Els homes d'aquestes pàgines ho converteixen tot en possessió. Tot,
des de les primeres pàgines: la terra, els animals, l'aire i, per descomptat, les
persones. En aquesta novel·la tots són objecte i subjecte de possessió. Fins a
Déu posseeix als qui li rendeixen tribut. I l'únic consol possible, la «benedicció» a
la qual al·ludeix el títol, radica tan sols en l'esperança que qui s'ensenyoreix del
teu cos i de la teua ànima tinga almenys un mínim de compassió.

Aquesta obra  ens recorda perquè Toni  Morrison ha aconseguit  en vida
aqueix  difícil  estatus  de  clàssica contemporània:  és  sàvia,  és  poètica,  té  una
mirada excepcional, és profunda i sap contar una història. I sobretot: es nega a
simplificar, fins i tot quan s'enfronta a un context tan procliu al maniqueisme com
seria  el  de  l'esclavitud.  La  subtilesa  la  posa  a  resguard  d'aqueixa  temptació.
Aquesta és, clar, una història terrible. Però Morrison sap trobar-li moments d'una
bellesa estranya, quasi magmàtica, com si vingués de la terra mateixa. És una
denúncia de la injustícia, però s'atreveix a assenyalar al coneixement com a única
via de fuita.

“Una benedicció” és una eina per a indagar en les relacions entre esclavitud
i  raça.  El  resultat  de  la  seua  indagació,  aquest  al·lucinat  viatge  de  l'esclava
Florence en la nit del temps, és colpidor. I ens inclou a tots.

Es

L’AUTORA

Autora  americana,  Toni  Morrison,  el  vertader  nom de  la  qual  és  Chloe
Ardelia  Wofford,  es coneguda per  les seues novel·les,  en les quals  ha tractat
temes  fonamentals  per  a  entendre  la  situació  contemporània  de  la  societat
afroamericana als Estats Units. La seua obra ha sigut reconeguda tant amb el
Premi Pulitzer de Novel·la com amb el Premi Nobel de Literatura.

Morrison  va  estudiar  en  la  Universitat  d'Howard,  completant  la  seua
formació en Cornell. Poc després va iniciar la seua carrera com a professora a
Texas,  decidint-se més tard  per  treballar  en el  sector  editorial  per  a  Random



House.  En  aquest  apartat,  Morrison  va  destacar  per  la  seua  labor  de
descobriment de nous valors de la comunitat negra per al mercat generalista.

D'entre  la  seua  obra  literària  caldria  destacar  títols  com Sula,  Beloved,
Paradís  o Una benedicció,  entre altres.  A més,  Morrison ha escrit  tant  assaig
com llibres dedicats al públic infantil i juvenil.

La seua defensa i treball a favor de les minories als Estats Units, així com
l'alta qualitat del seu treball literari, li van valdre el favor de l'Acadèmia Sueca en
1993, any en què li va ser atorgat el Premi Nobel de Literatura.


