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Zadie Smith i el Londres  
de color xocolata

‘GOD SAVES THE 
QUEEN’ 
Hi ha escriptors o escriptores com 
Zadie Smith (Londres, 1975) que si 
no existissin caldria inventar-los. 
Perquè es carreguen a l’esquena per 
raons d’origen –ella és filla de jamai-
cana i d’anglès– la responsabilitat de 
descriure casa seva des d’un punt de 
vista diferent (un punt de vista que 
cap dels nacionals faria). A la prime-
ra novel·la, Dents blanques (RBA-La 
Magrana, 2001), s’hi abordava la 
convivència racial i religiosa d’un 
parell de famílies londinenques, 
cristiana i musulmana, en què els 
protagonistes indirectes eren dos 
amics que havien fet la guerra junts.  

Generació dels pares, doncs, que 
pressiona i condiciona la dels fills,  
sense entendre que les coses han 
canviat. En la següent obra, L’home 
dels autògrafs (2003), el protago-
nista és un representant de la nova 
societat mestissa que s’aprofita 
d’una de les dèries fetitxistes que 
destil·la aquesta mateixa societat. 
En aquest cas, el xoc es dóna amb la 
religió jueva i els seus valors. Tam-
bé passa bàsicament a Londres i 
continua sent una lliçó viva de la re-
alitat de la capital de la Gran Breta-
nya. I a Sobre la bellesa (2006), amb 
molt d’humor i murrieria, Zadie 
Smith es col·loca a cavall d’Europa 
i Amèrica i reparteix llenya, ara a 
una banda, ara a l’altra. Hi compon 
una comèdia de costums de manual 
en què als seus temes de sempre hi 
afegeix la crítica al món acadèmic. 
També rep la total autocomplaença 
del Primer Món, incloent-hi la ina-
nitat davant els conflictes contem-
poranis (com ara el xoc cultural i re-
ligiós) i l’aprofitament cínic que en 
fan institucions, polítics i religions. 
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L’escriptora britànica manté un difícil equilibri entre la 
pròpia personalitat, que l’empeny a la literatura, i el que 
l’ofici d’escriptor demana: resistència a tota ultrança. 
Acaba d’arribar la traducció de ‘Londres NW’

‘THE QUEEN  
SAVES GOD’ 
I a finals de l’any passat ens va arri-
bar Londres NW  –publicada en an-
glès el 2012–, la seva quarta novel·la, 
igual que les altres tres: torna a con-
frontar mons londinencs, fa crítica 
de costums, hi ha barreja ètnica i re-
ligiosa i, estilísticament, dóna una 
mirada tan tendra com irònica i ju-
ganera sobre l’univers dels seus per-
sonatges. L’univers de Smith és ple 
de mestissos, com ella mateixa ho 
és. I mostra la complicació de viure 
en una societat com l’actual en què 
els referents dels pares i els avis ja 
no són vàlids (tant per als morenos 
com per als british pèl-rojos). 

A Londres NW Zadie Smith fa 
provatures formals, tot barrejant 
estils literaris diversos, fins i tot in-
clou un capítol desconjuntat i dos 
cal·ligrames. No calia. Zadie Smith 
és una dona sensible. Encara recor-
dem el rebombori de crítiques molt 
desfavorables que va tenir per la se-
gona novel·la, fins al punt que, se-
gons les informacions del moment, 
la seva autora es va plantejar de dei-
xar d’escriure. Manté un difícil 
equilibri entre la pròpia personali-
tat, que l’empeny a la literatura, i el 
que l’ofici d’escriptor demana: re-
sistència a tota ultrança. D’aquí 
que, escrivint sempre el mateix, in-
tenti oferir solucions noves. D’aquí 
que, com en el cas de molts escrip-
tors, la seva literatura sigui, per de-
finició, irregular però potent i 
atractiva. Cal veure fins on podrà 
aguantar. Però, mentrestant, con-
tinuarem esperant les seves histò-
ries. Zadie Smith és tan britànica 
com McEwan o Amis i sembla que 
visquin en galàxies diferents. No-
més per això ja val la pena.✒

AL LONDRES QUE SMITH RETRATA HI HA UNA BARREJA ÈTNICA I RELIGIOSA. ESTILÍSTICAMENT, 
LA MIRADA DE L’ESCRIPTORA ÉS TENDRA, IRÒNICA I JUGANERA. GETTY

EL NOM, EL MÓN

Si hi ha un nom amb un ori-
gen etimològic clar i cone-
gut és Andreu. Ve del grec 

aner, andros, que vol dir home, i 
aquesta arrel la trobem en parau-
les d’ús comú com androgin o an-
droide. El nom de pila Andreu té 
l’origen en l’adjectiu derivat 
d’aquesta paraula, andreios, que 
vol dir viril. És evident que algú 
no va pensar gaire en el significat 
del nom quan va feminitzar-lo. 
Andrea, que fem servir en català 
i en castellà com a versió femeni-
na, a Itàlia és el nom masculí 
equivalent al nostre Andreu. 

El santoral catòlic celebra sant 
Andreu el dia 30 de novembre (per 
Sant Andreu, pluja, vent o fred 
molt greu, diu el refranyer). Se-
gons el Nou Testament, Andreu, 
fill del pescador Jonàs de Betsai-
da, va ser un deixeble de sant Joan 
Baptista i, posteriorment, al cos-
tat del seu germà Pere, va ser el 
primer dels dotze apòstols de Je-
sús de Natzaret. Amb el temps, 
Andreu va ser bisbe de Bizanci i 
per això és considerat cap de l’Es-
glésia ortodoxa, així com el seu 
germà Pere ho és de l’Església ca-
tòlica. Segons la tradició, Andreu 

va ser penjat –sense claus, només 
lligat– en una creu en forma de lle-
tra X, on va predicar durant dos di-
es sencers. Aquesta creu, crux de-
cussata, és coneguda popularment 
com la creu de sant Andreu. Va ser 
enterrat a Constantinoble però, 
posteriorment, les seves restes 
van ser robades i traslladades a di-
versos llocs, com ara a la població 
de Saint Andrews, a Escòcia, que 
òbviament deu el nom a aquest fet. 
També es veneren restes del sant 
a l’imponent duomo d’Amalfi, a la 
Campània italiana. A Catalunya 
tenim una llista llarguíssima de 

topònims relacionats amb aquest 
nom, començant per pobles com 
Sant Andreu de Llavaneres o Sant 
Andreu de la Barca, passant per 
barris i acabant per esglésies o ca-
ses de pagès. El nom d’Andreu ha 
estat sempre present en la nostra 
societat, amb alguns alts i baixos, 
i també el trobem de forma abun-
dant com a cognom. D’uns anys 
ençà, el referent més poderós 
d’aquest nom és el còmic Andreu 
Buenafuente, que ha col·laborat 
decisivament a la familiarització 
del públic espanyol amb la forma 
catalana del nom.✒
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