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N’esperava mol-
tes coses, del nou 
llibre de Houelle-
becq. Moltes. Pe-
rò el que no m’ha-
via passat pel cap 
és que pogués ser 

avorrit. I és llàstima, perquè el punt 
de partida de la història és més que 
provocador i atractivíssim: en un fu-
tur molt pròxim, el de la França del 
2022, la polaritat entre el Front Na-
cional de Marine Le Pen i una Ger-
mandat Musulmana fictícia, encap-
çalada per l’habilíssim Ben Abbes, 
provoca un pacte que avui qualifica-
ríem de contra natura entre els par-
tits clàssics (el Socialista i la dreta de 
la UMP) i els musulmans, tot per 
frenar Le Pen. Molt bé, però què de-
mana Ben Abbes a canvi de ser ele-
git primer ministre de la República 
Francesa? Convertir-la en un estat 
islàmic, esclar. Politòlegs del país, 
aquesta és la vostra novel·la. Houe-
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PERFIL llebecq tira amb bala i a discreció: 
vol demostrar –o proposar, perquè 
ha escrit una novel·la de política-fic-
ció– que, empesa fins a la vora de 
l’abisme, la classe política francesa 
(i, per extensió, l’occidental) no 
dubtaria a renegar dels drets con-
querits. De fet, ell creu que ja hi es-
tà renunciant, i voluntàriament. 
L’educació deixaria de ser gratuïta i 
universal i les dones es taparien 
amb un vel, deixarien de treballar i 
es dedicarien, per fi, a tenir cura de 
la família, d’una família constituïda 
per unes quantes d’elles al voltant 
d’un sol marit, esclar. Més enllà de 
la càrrega reaccionària que conté la 
proposta, perquè l’autor sap perfec-
tament que la literatura té el poder 
de crear una certa realitat, el més in-
teressant de la hipòtesi és que ens 
obliga a preguntar-nos si estem se-
gurs que l’esquerra (és sobretot 
contra l’esquerra que dispara Houe-
llebecq, no sabem si per animadver-
sió o perquè s’ha sentit traït per ella) 
defensaria a mort un col·lectiu com 
el de les dones, si aquestes cotitzen 
(cotitzem) prou, o si, arribat un mo-
ment crític, deixaria anar el llast, 
com n’ha deixat anar tant en els dar-
rers temps, fins que ha quedat del 
tot desfigurada.  

L’altre col·lectiu que queda lace-
rat per l’escriptor francès és l’uni-
versitari, que funciona com a metà-
fora de la intel·lectualitat que havia 
dominat el discurs europeu durant 
bona part del segle XX. El protago-
nista rep l’encàrrec de preparar 
l’edició de les obres completes de 
l’escriptor del segle XIX Joris-Karl 
Huysmans per a la prestigiosa 
col·lecció de la Pléiade, però ni 
aquest cim intel·lectual l’anima: er-
ra com un zombi pels passadissos 
de París-IV i busca en va una reve-
lació espiritual al mateix monestir 
on Huysmans es va convertir al ca-
tolicisme. Fins i tot es converteix a 

l’islam amb poques ganes, només 
engrescat per la perspectiva de la 
poligàmia. Llegida des dels nostres 
temps hiperpolititzats, l’abúlia vi-
tal i participativa d’en François ens 
pot resultar aliena. ¿Existeix 
aquest tipus d’home, del tot apolí-
tic, només interessat pel bon men-
jar (l’últim bastió de la cultura fran-
cesa) i amb una necessitat malaltis-
sa de ser pres entre els braços d’una 
dona gran que en tingui cura men-
tre ell en pren una altra de ben jo-
ve per satisfer uns impulsos sexuals 
cada vegada més minsos? I tant que 
sí, la societat occidental és plena 
d’habitants amorfs dels sofàs, però 
el llibre, com si s’hagués contagiat 
d’aquest caràcter esllanguit, ha 
quedat una mica pla i escrit amb 
desgana, sobretot a la segona part. 
¿Segur que una catedràtica d’uni-
versitat es tanca a casa i es conver-
teix en una gran cuinera alegre-
ment? El personatge es mereixia al-
guna línia de diàleg, si més no. I què 
se’n fa del seu marit espia? Què pas-
sa amb l’excel·lent tensió, de país en 
guerra, de la primera part? El pro-
tagonista té moltes incoherències: 
tan aviat enyora la xicota jueva que 
ha fugit a Israel com no s’immuta 
davant d’un cadàver o quan ha 
d’afrontar la mort dels pares. Ho-
uellebecq continua construint per-
sonatges que presumeixen d’una 
desconfiança total cap a l’humanis-
me, la defensa dels drets col·lectius 
o, més àmpliament, la condició hu-
mana, i això no és nou a casa del mi-
santrop per excel·lència de les lle-
tres franceses. Però quan va irrom-
pre en el panorama literari amb 
Ampliació del camp de batalla i Les 
partícules elementals ho va fer amb 
vigor, amb personatges que escopi-
en a la cara del lector. Vint anys més 
tard (que no són pocs), sembla que 
l’enfant terrible no es cregui ni la se-
va pròpia provocació.✒
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D’entre les múlti-
ples funcions de la 
literatura hi ha la 
d’enfrontar el lec-
tor amb els seus 
fantasmes més 
profunds, busse-

jar en els replecs de l’ànima i pouar 
la brutícia que hi nia fins a fer-la so-
breeixir. Treure el decorat amb què 
adornem les nostres existències i 
mostrar amb tota la cruesa allò que 
ningú s’atreveix a dir, allò que ningú 
fins i tot s’atreveix a pensar, allò que, 
quan apareix, enviem ràpidament a 
les golfes del cervell, al bagul dels 
pensaments prohibits, els que ens fan 
caure la cara de vergonya. Aquest és 
l’exercici que fa Antonio Scurati a El 

El llibre que no ha de llegir mai cap dona
padre infiel, un retrat descarnat de 
l’home de principis de segle XXI, el 
que ha volgut superar, en una sola ge-
neració, mil·lennis de patriarcat, de 
masclisme cultural, de dominació i 
brutalitat sobre la dona. I el que un 
es pensava que havia de ser una tran-
sició suau cap a un món de color de 
rosa o blau cel, de civilitat i amor, de 
recerca conjunta de la felicitat 
conjugal, de paternitat res-
ponsable i igualitària, es 
converteix, en la realitat, 
en una cursa d’obstacles 
de resultat incert. 

El personatge de 
Glauco Ravelli ens parla 
a crits des de la soledat del 
mascle alfa desubicat i con-

temps, el de l’hegemonia de la mas-
culinitat, que ni ells mateixos han vis-
cut. “Com a mínim em faràs una mi-
ca de mal?”, li diu una d’elles (la con-
trapart de la decadència del mascle és 
la futilitat de la femella) al protago-
nista abans de tornar, ni que siga per 
uns instants, al regne animal. En de-
finitiva, aquest és un llibre no apte 
per a dones sentimentalment satis-
fetes. Si ho fan s’arrisquen a desco-
brir que l’home que tenen al costat i 
de qui estan profundament enamo-
rades, el mateix que comparteix les 
tasques domèstiques i acarona amb 
dolcesa el fill comú, viu immers en 
una implacable batalla amb els seus 
fantasmes de la qual no sempre po-
drà sortir vencedor.✒
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fús que ha perdut fins i tot el nom per 
a ser anomenat amb un asexuat i 
neutre “papa”, fascinat pel bebè que 
no el deixa dormir i sempre a punt 
d’un atac de nervis, en guerra freda 
constant amb la seua dona, a la qual 
ja no reconeix. 

Un dels passatges més potents del 
llibre ens transporta a la rebotiga 

d’un restaurant, al flirteig alco-
holitzat per part de dones 

de més de quaranta anys 
que ja han perdut massa 
batalles i només bus-
quen un sexe casual i re-
dimidor amb uns homes 

que ja han deixat enrere 
els seus millors anys i són 

víctimes de la nostàlgia d’un 


