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Tal com passa 
amb totes les no-
vel·les ambicio-
ses, Els pescadors 
no té una sola lec-
tura: és una histò-
ria sobre la famí-

lia, un retrat del fracàs de Nigèria i 
una reflexió sobre la convivència 
entre els valors occidentals i la tra-
dició africana. Tal com passa amb 
totes les novel·les ambicioses, per 
citar els temes de l’obra hem de fer 
servir paraules grandiloqüents: 
amor, odi, esperança, venjança, 
compassió, destí. I tal com passa 
amb totes les novel·les ambicioses, 
quan són bones ho són d’una mane-
ra contundent. Per tot això és sor-
prenent que aquesta novel·la sigui 
el debut literari d’un escriptor de 
trenta anys: Chigozie Obioma.  

Sense  
esperança

EL NIGERIÀ 
CHIGOZIE OBIOMA 
DEBUTA AMB 
‘ELS PESCADORS’, 
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ÉS PROFESSOR A LA 
UNIVERSITAT DE 
NEBRASKA

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Els pescadors narra la història 
de quatre germans (el més petit té 
9 anys, el més gran 15) que viuen 
durant la dècada dels 90 a Akure, al 
sud-oest de Nigèria. Són la mostra 
perfecta d’una família unida, on els 
grans cuiden els petits i fan de re-
ferent moral. Estan lligats per uns 
vincles que ells creuen indestruc-
tibles. Els germans Agwu perta-
nyen a una classe mitjana que els 
permet rebre l’educació occidental 
que el pare creu que necessiten per 
triomfar.  

La novel·la comença quan el pa-
re és traslladat per feina a mil qui-
lòmetres de casa seva. La seva dona, 
mare de sis fills, es queda sola a ca-
sa i a càrrec de tots quan plega de la 
feina, una parada al mercat. Amb 
l’absència del pare, que era la per-
sonificació de la disciplina i l’auto-
ritat, els nens comencen a fer de 
nens: fan tot allò que tenien prohi-
bit. El seu entreteniment consis-
teix a anar a pescar al riu Omi-Ala, 
un lloc prohibit per a ells perquè es 
creu que està maleït. Quan un dia 
els nens tornen de pescar, un home 
boig llança una profecia al més 
gran: “Moriràs a mans d’un pesca-
dor”. És a dir, profetitza que el ma-
tarà un dels seus germans. Aquest 
malefici canvia radicalment la vi-
da dels nois i marca l’inici de la se-
va desgràcia. 

Narrar la història a dos temps  
“Una vegada vaig sentir a dir que, 
quan la por s’apodera del cor d’una 
persona, l’empetiteix”, ens diu el 
narrador. La tragèdia que s’antici-
pava va creixent a mesura que els 
nois es fan grans i que la novel·la es 
converteix en una Bildungsroman 
–cadascun d’aquests nens es veurà 
forçat a madurar de cop, haurà 

d’aprendre a viure sol–. El narrador 
d’aquesta història és un dels ger-
mans, en Ben, que ens l’explica quan 
ja és un adult. Aquesta distància 
permet barrejar l’acció de la infan-
tesa amb la memòria d’un home 
madur, i fa funcionar molt bé la no-
vel·la: quan se’ns expliquen els fets, 
es fa des de la mirada d’un nen; però 
quan cal reflexionar sobre el que 
passa, ens parla l’adult.  

El llibre tracta també sobre la fe, 
sobretot a través de la figura dels 
pares, que fan d’enllaç entre el cris-
tianisme i la tradició religiosa afri-
cana. Aquesta combinació està 
molt present en la mentalitat 
d’aquests nens, i defineix el seu 
món. La centralitat d’aquesta fe 
porta a fer que el destí sigui també 
un element important: de la matei-
xa manera que els nens saben que 
tenen el futur marcat des de la pro-
fecia, també el destí de Nigèria es-
tà marcat. A la novel·la es descriuen 
els anys de transició entre la dicta-
dura militar i la democràcia, de la 
qual és partidària la família. El can-
didat socialdemòcrata, a qui donen 
suport, porta com a lema electoral 
“Hope 93” (esperança). I és precisa-
ment aquesta esperança la que es 
veurà derrotada al llibre.  

Quan li pregunten per la seva con-
dició d’escriptor africà, Chigozie 
Obioma respon que ell no escriu des 
d’enlloc ni per a ningú: la seva obra 
està dedicada exclusivament al seu 
art. “No escric per al meu continent, 
ni per a la meva llengua, ni per a la 
meva família”. Obioma insisteix que 
la literatura s’ha de centrar només 
en l’honestedat. Només des de l’ho-
nestedat podria haver escrit aques-
ta gran tragèdia contemporània, que 
es convertirà en un dels llibres més 
importants de l’any.✒
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Sempre hi haurà 
algú que parlarà 
de nosaltres quan 
hàgim mort. Si 
més no és una 
possibilitat que 
no hem de 

menystenir com va fer Joaquim 
Aleixandri, un republicà exiliat que 
va morir a França als 96 anys –des-
prés de sis dècades de malviure com 
un vençut– i que creia que totes les 
seves penúries caurien en l’oblit. 

Mai va pensar que s’explicaria la 
seva història, la d’un vençut pobre, 
trist, decebut i corcat per l’amargor 
d’haver perdut la guerra i la pàtria 
i, durant l’exili, per malaltia i pre-
maturament, l’esposa. Un perde-
dor absolut que es va sentir aban-
donat i que ho va deixar tot escrit 

Diari d’un perdedor entre els vençuts
en unes llibretes que, un cop mort, 
va trobar l’amo del petit habitatge 
on havia viscut els últims anys a 
Grandchamp, a la Borgonya.  

En aquesta història hi ha també 
el seu renebot Carles Ribera, que de 
jovenet rebia cartes del seu oncle 
avi i després es va fer periodista i es 
va llicenciar en història. Aleixandri 
havia mort sense fills i les llibretes 
van ser heretades pel renebot ajun-
talletres, que ha acabat explicant la 
vida d’en Xandri –i de passada una 
generació i un país– en tres llibres 
que constitueixen una trilogia no 
premeditada. El primer va ser No-
tícia d’un republicà (editat per la Di-
putació de Girona el 2006), la bio-
grafia d’Aleixandri: ferroviari, arti-
culista, activista i militant d’ERC, 
alcalde de Caldes de Malavella en-

te i cru, sense miraments ni artificis, 
ja que “segurament aquests qua-
derns jamai seran llegits per algú 
que sàpiga català i si escric una mica 
és per alleugerir-me jo mateix”.  

Un diari nascut com a teràpia que 
Ribera rescata i contextualitza quan 
s’acosta el 80è aniversari de l’alça-
ment militar que va iniciar la Guer-
ra Civil i quan Europa s’enfronta a 
una altra gran crisi humanitària de 
refugiats i exiliats. Ho fa com a “ho-
menatge als desplaçats del món de 
tots els temps”: “Joaquim Aleixan-
dri n’ha sigut un. No va ser el primer, 
ni el més important. No serà, lamen-
tablement, ni l’últim ni el més dra-
màtic. El món és així. És bo saber-
ho”, sentencia. Finalment, doncs, 
aquesta història sí que serà llegida 
per algú que sàpiga català.✒       
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frontat als anarquistes dins del co-
mitè antifeixista. El segon, Cent di-
es de juliol (Proa, 2007), una mirada 
sobre el període revolucionari amb 
Aleixandri com a punt de partida.  

I ara Pagès Editors publica El 
carrer de l’Infern, el diari íntim del 
període més dur de l’exili del pro-
tagonista. El llibre pren per al títol 
el nom real (rue de l’Enfer) del car-
rer on va viure els pitjors anys, du-
rant els quals va quedar vidu i va ha-
ver de deixar la feina de llenyataire 
després de tres anys de malaltia. A 
diferència de les memòries de guer-
ra i dels textos de pensament polí-
tic, aquests escrits més intimistes 
d’Aleixandri no comencen fins que 
ingressen la seva dona per un atac 
de feridura. Mostren la seva època 
més fosca amb un llenguatge direc-


