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Autors 
‘independents’ 
i censurats
Una de les novetats de la pròxima 
edició de Liber, que es farà a Madrid 
els dies 7, 8 i 9 d’octubre, és l’ober-
tura d’un espai dedicat al que en di-
uen, l’autor independent. Aquesta 
etiqueta, qui sap si destinada a fer 
fortuna, identifica els autors que vo-
len arribar al públic sense interme-
diari, bàsicament a través de la xar-
xa. A Liber hi haurà informació so-
bre les diferents maneres de publi-
car-se, com utilitzar les xarxes 
socials, etc. Estem davant de l’autor 
lliure del tot i, de retop, davant de 
l’adveniment de l’escriptor 3.0. 
Aquest autor és propietari al 100% 
del seu producte, tant en el sentit 
comercial com en el creatiu. Ningú 
no li podrà dir què i com escriure. 
Ho farà –de fet, ja ho està fent–, ho 
penjarà i a veure què passa. La xar-
xa fomenta l’aparició de milers de 
persones que es pensen que saben 
escriure. I que tenen uns seguidors 
superficials acostumats a llegir i cli-
car “m’agrada” a les coses, a totes les 
coses de la vida. És una altra mane-
ra de relacionar-se que pot oferir 
grans moments comunicatius, però 
difícilment literatura. Almenys, se-
gons es coneix tradicionalment. Un 
cop més, ens trobarem –ens tro-
bem– davant una altra cosa, una co-
sa nova que arriba i, tal com es diu, 
arriba per quedar-s’hi. 

PROHIBIT PROHIBIR 

El que també arriba per quedar-s’hi 
és la Fira del Llibre Prohibit de Lla-
gostera. Ara fa vuit dies van celebrar-
ne la segona edició. Enguany, han 
homenatjat dos autors nostres cen-
surats: Jaume Fuster i Joaquim Car-
bó. El primer ja ens va deixar, però el 
segon és ben viu i eixerit i disposat a 
escriure tant com calgui per moles-
tar i provocar ser censurat, que no 
deixa de ser una medalla de mèrit. 
L’esmentada fira té gràcia i està molt 
bé, però molt ens temem que, amb 
els nous autors independents de què 
parlàvem, se’ls acabarà el material. 
Almenys si també volen arribar a 
l’actualitat: un dels trets d’aquesta li-
teratura que ve és que no té final. Els 
autors podran anar reeescrivint el 
seu llibre tota la vida, depenent del 
que ells vulguin, del seu estat d’ànim 
canviant, de l’opinió dels lectors, de 
la tieta… Un llibre digital no podrà 
ser censurat mai gràcies a la versa-
litat i porositat absolutes de la xarxa. 
Almenys, això, sí que ho té.✒
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L’any 1874 Antoni 
Gaudí comença a 

estudiar arquitectura, 
però també li interes-
sen els temes esotèrics, 
la botànica oculta i la 
fotografia. Es fa amic de 
Gabriel Camarasa, però 
aviat un assassinat farà 
que els dos estudiants 
facin equip per aclarir 
què s’amaga rere aque-
lla mort violenta.
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Les persones que 
més estimem, i 
que més ens esti-
men, de vegades 
poden ser la porta 
d’entrada a la nos-
tra vida d’allò que 

ens acabarà destruint. Per mirar de 
salvar-nos no ens queda més remei, 
aleshores, que sacrificar –deixar en-
rere, sobretot deixar de tenir en 
compte– les persones que més esti-
mem, que més ens estimen. Si és que 
en som capaços, esclar. En una situ-
ació així de dramàtica es troba la nar-
radora protagonista de La filla es-
trangera, la nova novel·la de Najat El 
Hachmi, que va ser guardonada amb 
el premi BBVA Sant Joan 2015 i que 
aquí fabula, potser amb matèries pri-
meres autobiogràfiques, sobre els 
obstacles que ha de superar una jo-
ve musulmana a Catalunya per con-
vertir-se en una dona adulta, autòno-
ma, humanament completa, no pas-
tada segons allò que s’espera d’ella si-
nó a partir del que ella vol i desitja. 

Entre dos mons

La novel·la presenta una visió ex-
haustiva i convincent de l’experièn-
cia d’una noia d’entre divuit i vint 
anys que va néixer al Marroc però 
que fa molts d’anys que viu a Cata-
lunya. La noia, que és intel·ligent, 
curiosa i reflexiva, es va forjant la 
personalitat en les aigües turbulen-
tes de l’adolescència. També ha 
d’aprendre a gestionar –i això és el 
més determinant en el seu cas– l’es-
cissió de viure entre dos mons anta-
gònics: el món –costums, llengua, 
ambicions, expectatives– del país 
que l’ha acollida i que ella es va fent 
seu amb entrebancs, i el món –cos-
tums, llengua, tradicions, renúnci-
es– del seu país d’origen, que li ar-
riba, i amenaça d’imposar-se-li, a 
través de la seva estimada mare i de 
la vigilant comunitat marroquina 
que habita a la seva mateixa ciutat. 

El Hachmi opta per carregar tot 
el pes de la novel·la en la relació en-
tre la filla i la mare. Mentre que la 
filla pot i vol integrar-se al nou pa-
ís, la mare no pot ni ho voldria. El 

problema és que la mare, per 
pressions de l’entorn, per pors 
acumulades, per un sentit estric-
te de la tradició i de l’islam, vol 
que la seva filla assumeixi la 
inèrcia de submissions i obedi-
ències –“Els homes són del car-
rer i les dones són de casa”– de la 
qual ella forma part. Aquí, òbvi-
ament, esclata el conflicte. Per a 
la filla, que ha crescut veient que 
una vida diferent és possible, que 
ha estat enamorada, que coneix 
el plaer, que ha llegit els poemes 
de Maria-Mercè Marçal i les no-
vel·les de Montserrat Roig, ac-
ceptar de posar-se un mocador al 
cap, abandonar els estudis i els 
plans de futur, casar-se per con-
veniència i, en definitiva, resig-
nar-se a ser una dona anul·lada i 
a portar una vida de submissió, 
no és suportable. ¿O potser sí 
que ho és, si és el que espera 
d’ella la seva mare, la persona 
que més estima i que més l’esti-
ma? A més, la incomprensió, els 
prejudicis i el paternalisme del 
país d’acollida tampoc no li ho 
posen fàcil... 

Una aportació rica i complexa 
Escrita amb una prosa ordenada 
i meticulosa, sense brillantors, 
però molt clara i efectiva, La filla 
estrangera té un caràcter peda-
gògic no explícit però evident. 
Com si l’autora, amb les eines de 
la ficció, s’hagués proposat expli-
car, de manera entenedora i ex-
haustiva, una experiència del 
món que resulta poc o gens fami-
liar per als seus lectors potenci-
als. Com si, a més de novel·lista, 
fes d’intermediària. Aquest ca-
ràcter instructiu, de mediació, es 
veu reforçat per una veu narra-
dora en primera persona que ens 
obliga a veure-ho tot des de molt 
a prop, però sense deixar-nos 
oblidar mai que el que veiem ens 
és aliè. 

Més enllà dels seus mèrits lite-
raris, comprovables en l’habilitat 
per crear una veu narradora cre-
ïble i per muntar un relat rica-
ment realista, Najat El Hachmi 
confirma que és una de les auto-
res catalanes interessants de l’ac-
tualitat, entre altres raons per-
què aporta, amb complexitat, un 
pòsit d’experiències humanes i 
socioculturals inèdites en la lite-
ratura catalana.✒
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Fins fa poc presenta-
dor a TVE, Oriol No-

lis debuta ara amb la seva 
primera novel·la, La ex-
traña historia de Maurice 
Lyon, un thriller en què 
l’hereu d’una important 
família de col·leccionistes 
d’art francesos acaba 
anant a parar, desterrat, a 
Barcelona, on començarà 
a planejar lentament la 
seva venjança. 

La extraña 
historia... 
ORIOL NOLIS 
Suma de letras
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El llegat editorial 
d’Enid Blyton, una 

de les autores més venu-
des del segle XX, no dei-
xa de créixer. Joventut 
presenta diversos dels 
relats del Club dels Cinc 
amb noves il·lustracions 
a tot color, tipografies 
variables i un ús conside-
rable de les negretes. 
L’últim dels llibres és En 
Tim persegueix un gat.

En Tim 
persegueix... 
ENID BLYTON 
Ed. Joventut
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