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A partir de dues turistes, Lakhdar
comença a acostar-se a la realitat
catalana i espanyola, que acaba de
viure les jornades d’acampada dels
indignats. “Tot i haver-hi una demo-

“HI HA DESCONTENTS PER TOT ARREU”

La nova novel·la de Mathi-
as Énard, Carrer Roba-
dors, és esplèndida.
L’enunciat potser no és
cap sorpresa, per als que

es deixessin emportar pel ritme
desenfrenat de Zona (Belacqua,
2009) o per la suau deliqüescència
de Parla’ls de batalles, de reis i d’ele-
fants (Columna/Mondadori, 2011).
L’escriptor francès –establert a Bar-
celona des del 2000– s’ha proposat
explicar la història de Lakhdar, un
jove nascut a Tànger que decideix
marxar de casa després de ser apa-
llissat pel seu pare, que l’ha desco-
bert despullat amb la seva cosina.
“En el llibre és important el doble
recorregut que fa el personatge: n’hi
ha un que és geogràfic, que arrenca
a Tànger i arriba a Barcelona, i un al-
tre de temporal, situat entre el 2011
i el 2012 –diu l’escriptor–. Al llibre
hi ha una sèrie d’esdeveniments que
agafo directament de la realitat, pe-
rò m’he preocupat molt perquè fun-
cioni com a artefacte independent:
voldria que l’actualitat no fos un
problema perquè el llibre es conti-
nués llegint d’aquí 30 anys”.

D’entrada, Carrer Robadors
planteja dos temes poc habituals en
la narrativa que arriba a les llibre-
ries catalanes: l’observació de la re-
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‘Carrer Robadors’,
revolució i llibertat
A través d’un personatge escèptic i al límit, Mathias Énard observa els efectes
de la Primavera Àrab a Tànger i l’acampada del maig del 2011 a Barcelona

ligió musulmana des del punt de vis-
ta d’un personatge d’aquesta con-
fessió i els resultats de l’aculturació
postcolonial. “La relació de Lakhdar
amb la religió és quotidiana. És mu-
sulmà, però no gaire estricte amb
els plaers –el sexe o l’alcohol– i les
llibertats socials”, diu Énard. Pel
que fa a l’aculturació, l’escriptor es
fixa en “la sospita” des de la qual es
rep a l’interior del Marroc l’obra
d’autors com Tahar Ben Jelloun i
Mohamed Xukri, al mateix temps
que constata que “el Tànger inter-
nacional de William Burroughs i
Paul Bowles ja fa temps que ha des-
aparegut”. Més endavant, Énard fa

dir al seu narrador un pensament
que comparteix: “Avui els llibres te-
nen tan poc pes, es venen tan poc, es
llegeixen tan poc que ja no val la pe-
na ni prohibir-los”. L’escriptor s’ex-
plica: “Carrer Robadors hauria po-
gut ser un llibre polèmic al Marroc,
però la lectura és una cosa molt mi-
noritària. La literatura arriba a un
percentatge molt petit de la pobla-
ció. Fins i tot la premsa escrita no té
el poder de fa tres o quatre dècades.
L’element escrit va ser molt potent
per a l’alliberació de l’home, del
pensament i de la filosofia. El que
ara fa por i es controla són les emis-
sions televisives i de YouTube”.✒

cràcia parlamentària, les joves ge-
neracions no es reconeixen en els
polítics. Les diferències entre clas-
ses socials són cada vegada més
grans. Els joves que estudien no te-
nen futur. Els nacionalistes catalans
i bascos se senten incòmodes. Hi ha
descontents per tot arreu”, diu l’es-
criptor, que a la novel·la recorda que
les jornades d’indignació barceloni-
nes van acabar perquè s’havia de
celebrar la victòria del Barça.
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