
Ngugi	parla	en	nom	de	tots	
	
El	 Premi	 Internacional	 Catalunya	 (PIC)	 va	 establir-se	 el	 1989	 amb	 la	 voluntat	 de	
reconèixer	 figures	 que	 hagin	 contribuït	 de	 manera	 decisiva	 al	 desenvolupament	 de	
valors	culturals,	científics	o	humanitaris	arreu	del	món.	
	
Al	llarg	de	trenta	anys,	el	PIC	ha	celebrat	una	àmplia	gamma	de	figures	extraordinàries:	
des	 del	 primer	 guanyador,	 el	 filòsof	 Karl	 Popper,	 fins	 a	 la	 psicoanalista	 i	 feminista	
egípcia	 Nawal	 al-Sadaawi,	 passant	 pel	 genetista	 italià	 Luigi	 Luca	 Cavalli-Sforza	 o	
l’antropòloga	 Jane	Goodall.	 En	 arribar	 a	 la	 trentena	 edició,	 el	 PIC	 va	 endinsar-se	 en	
l’era	 de	 la	 cibernètica	 amb	 el	 reconeixement	 a	 Vinton	 Cerf,	 conegut	 com	 «el	 pare	
d’Internet».	
	
Entre	 la	 setantena	 de	 candidats	 al	 premi	 del	 2019,	 en	 destacava	 un:	 Ngugi	 wa	
Thiong’o,	 a	 qui	 Los	 Angeles	 Times	 ha	 considerat	 un	 «lluitador	 per	 les	 llengües».	 El	
règim	 de	 Daniel	 Arap	 Moi	 va	 empresonar	 Ngugi	 per	 l’obra	 de	 teatre	 Ngaahika	
Ndeenda	 (‘Em	 casaré	 quan	 vulgui’).	 Cansat	 d’escriure	 sobre	 les	 trifulgues	 de	 la	 seva	
gent	en	una	llengua	que	cap	d’ells	no	entenia,	va	començar	a	exhibir-la	diàriament	en	
kikuiu:	la	representaven	camperols	i	treballadors	a	la	plaça	del	seu	poble.	El	missatge	
de	 lluita	 de	 classe,	 de	 defensa	 de	 les	 tradicions	 kenyanes	 i	 de	 condemna	 de	 la	
corrupció	 postcolonial	 va	 fer-lo	 mereixedor	 de	 l’entusiasme	 de	 l’audiència,	 i	 va	
encendre	la	ira	del	dictador.	
	
A	 la	 presó,	 va	 escriure	 Lluitar	 amb	 el	 diable,	 la	 primera	 novel·la	 del	món	 escrita	 en	
kikuiu.	 La	 seva	 extensa	 producció	 posterior	 inclou	 novel·les,	 memòries,	 reculls	 de	
contes,	 obres	 de	 teatre	 i	 assajos	 tan	 influents	 com	 Descolonitzar	 la	 ment,	 una	
revolucionària	defensa	de	 l’ús	del	vernacle.	A	pesar	que	 l’assaig	parla	de	 les	 llengües	
africanes,	en	els	 viatges	que	ha	 fet	 arreu	del	món	Ngugi	ha	descobert	que,	de	Nova	
Zelanda	 a	 les	 illes	 Fèroe,	 la	 gent	 li	 diu:	 «No	 parles	 de	 l’Àfrica,	 Ngugi.	 Parles	 de	
nosaltres.»	
	
I	 és	 que	 Ngugi	 realment	 parla	 de	 nosaltres.	 Parla	 del	 poder	 de	 les	 llengües,	 amb	
independència	del	nombre	de	parlants	que	tinguin.	Per	a	Ngugi,	el	monolingüisme	és	
«el	diòxid	de	carboni	de	 les	 cultures»,	mentre	que	«el	multilingüisme	n’és	 l’oxigen».	
Com	a	prova	del	poder	de	la	traducció,	Ngugi	explica	que	la	darrera	vegada	que	va	ser	
a	Catalunya,	Laura	Huerga,	la	seva	editora,	va	regalar-li	la	traducció	anglesa	que	Ronald	
Puppo	 ha	 fet	 de	Canigó,	 de	 Jacint	 Verdaguer.	 En	 llegir-la,	mentalment	 veia	 el	mont	
Kènia.	I	va	dir-se	a	si	mateix:	«I	si	escric	sobre	una	epopeia	sobre	aquesta	muntanya?»	
El	resultat	és	el	seu	darrer	 llibre,	Kenda	Muiyuru:	Rugano	rwa	Gikuyu	na	Mumbi	 (‘Els	
nou	perfectes:	l’epopeia	de	Gikuyu	i	Mumbi’).	
	
Us	convido	a	passar	una	hora	amb	Ngugi	i	els	acadèmics	i	amics	que	vam	homenatjar-
lo	durant	la	cerimònia	del	Premi	Internacional	Catalunya.	A	sentir	el	seu	fill	recitant-li	
el	poema	que	va	compondre	per	al	seu	setantè	aniversari;	a	contemplar	la	foto	en	què,	
al	Pen	World	Voices	Festival,	apareix	envoltat	de	generacions	d’escriptors	africans;	a	
sentir	 la	 cançó	 que	 la	 pianista	 Clara	 Peya	 va	 compondre	 a	 partir	 del	 seu	 relat	 breu	
«Ituĩka	Rĩa	Mũrũngarũ»	 (‘La	 revolució	vertical’).	 I	a	 sentir	 la	cançó	de	bressol	que	ell	



mateix	canta	per	la	seva	mare	absent,	en	què	li	demana	perdó	per	haver	abandonat	la	
llengua	 que	 ella	 li	 va	 regalar	 quan	 va	 néixer.	 Una	 conversa	 emotiva	 que	 travessa	
llengües	 i	 cultures;	 una	 cerimònia	 realment	 d’acord	 amb	 l’esperit	 de	 Ngugi	 wa	
Thiong’o.	Podeu	accedir-hi	aquí:	https://www.youtube.com/watch?v=wR1okSzysig	
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