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Vet aquí la versió 
intel·lectual, i per 
tant més profun-
da, no tan imme-
diata, de La filla 
estrangera de Na-
jat El Hachmi, 

novel·la que va ser publicada el 2015 
i que va guanyar el premi Sant Jo-
an i el Ciutat de Barcelona. Hi ha pa-
ral·lelismes entre els dos autors: Sa-
ïd El Kadaoui és nascut al Marroc 
amazig i va venir a Catalunya de pe-
tit; laic i graduat universitari, la cul-
tura occidental el separa necessà-
riament de la família, cosa que po-
sa en qüestió la pròpia identitat. 
Fins aquí el paral·lelisme. Saïd és 
psicòleg, especialitzat en la crisi 
d’identitat dels adolescents immi-
grats, i alhora és professor de litera-
tura i pensament àrab. I és un es-
criptor notable, que ara ens presen-
ta un autèntic tour de force intros-

Quan el món 
musulmà ja no  
pot ser el teu món

SAÏD EL KADAOUI 
ÉS PSICÒLEG, 
ESPECIALISTA EN 
LA CRISI 
D’IDENTITAT DELS 
ADOLESCENTS 
IMMIGRATS. HA 
PUBLICAT 
‘LÍMITES Y 
FRONTERAS’ 
(MILENIO, 2008) I 
‘CARTES AL MEU 
FILL’ (ARA, 2011). 
ARA ARRIBA ‘NO’ 
(CATEDRAL, 2016)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL pectiu, que es llegeix amb lleugeresa 
malgrat la densa càrrega espiritual i 
terrenal. És un llibre important per 
entendre l’espinós tema de les mi-
gracions, de l’altre que és a casa nos-
tra, que és un dels conflictes que 
marquen el temps present. No cal 
dir que el llibre ens deixa més pre-
guntes que no pas respostes. 

La novel·la és un monòleg adre-
çat a un amic psicòleg que ha decidit 
tornar al Marroc perquè s’hi criï el 
seu fill, estalviant-li el conflicte 
d’una identitat escindida. Estem 
parlant, doncs, d’una “conversa” 
entre intel·lectuals. L’autor hi abo-
ca el problema d’estar entre dues 
cultures, però no només: també la 
seva desaforada apetència sexual, 
que el manté al marge de tot com-
promís amb la dona que estima, i el 
trauma de fer 40 anys i ser consci-
ent que la vida ha fet el tomb cap a 
una lenta, ineluctable decadència. 
I a sobre, aquest autor vol i no pot 
escriure un llibre. El text s’organit-
za en capítols breus, seguits, amb tí-
tol, com si fossin entrades d’un di-
etari intencionat, ple d’anècdotes 
significatives. L’actitud sexual posa 
una cortina lúbrica entre l’escriptor 
de ficció i l’autor real, i alhora plan-
teja un dubte: si aquest home imma-
dur no pot endreçar la pròpia vida, 
potser els problemes identitaris vé-
nen d’aquesta manca de maduresa. 
Estem, doncs, davant d’un joc de 
miralls. I aquest joc de miralls fa 
una petita pirueta quan el Saïd real 
compareix com a personatge, quali-
ficat de “brillant”. Ja veiem que el 
joc és complex. 

Distància cultural i de classe 
El narrador del llibre té certament 
un problema de relació amb la cul-
tura d’origen: no es tracta només de 

la distància cultural, sinó també de 
classe. Per calibrar aquesta distàn-
cia, ja en les primeres pàgines nar-
ra una escena fortíssima i escatolò-
gica, d’un primitivisme neolític. És 
a partir d’aquí, d’aquest ritual a l’oli-
var, que ell ha escalat els graons de 
la cultura occidental i ha entès que 
el món islàmic va malmetre el ba-
gatge intel·lectual quan es va negar 
a separar pensament i religió. Però 
resulta que els compatriotes, aquí, 
s’aferren al món musulmà perquè 
no tenen res més on aferrar la iden-
titat. En el cas de la segona genera-
ció europea, tenen un ventall 
d’oportunitats que s’escola entre la 
universitat i la jihad, dit així, literal-
ment. En el pitjor dels casos, diu 
l’autor de No, ni acaben l’ensenya-
ment secundari. La conclusió és ter-
rible: seran els àrabs europeus els 
que frenaran el pensament àrab, per 
la incapacitat de deixar anar el llast 
d’una religió restrictiva i creixent 
que els obliga no a integrar-se, sinó 
a fomentar la diferència. Vet aquí el 
vel al cap. 

Tot això, explicat entre referèn-
cies literàries –interessants– d’au-
tors àrabs actuals fins a una de Víc-
tor Català que no grinyola (també 
es trobava al marge), trufat amb ex-
periències familiars delicioses, in-
tenses; amb pinzellades de memò-
ria i humor, amb escenes llumino-
ses, amb ironia i crueltat. Escrit en 
una llengua excel·lent, més a prop 
de la circumspecció de la no-ficció 
que de la floritura de la ficció lírica, 
una llengua sàvia i natural. Si el lli-
bre que el narrador no escriu és 
aquest, hem d’entendre que la vida 
és això. I que tenim un problema a 
casa, un problema que no només 
hem d’atendre amb paternalisme 
i bones intencions.✒
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PERE TORDERA

Jaume Huch, 
l’editor de l’Albí, 
l’infatigable ber-
guedà, escriptor 
multigenèric i de 
raça, afegeix una 
nova peça al seu 

trajecte. El poema que fa d’epíleg 
del recull enclou potser tots els mis-
satges que es van desgranant al llarg 
dels poemes del llibre, llevat del que 
fa de pròleg (No et veig), on sembla 
que s’adreci a un déu personificat, o 
al Destí, o al déu del destí mateix. 
Un poema com un incipit, que pica 
alt i ens situa, d’alguna manera, in 
medias res. Sabem des dels compas-
sos inicials que ens les hem d’heu-
re amb un poeta que interroga amb 
profunditat i que parla des d’una 
llengua densa, extremosa i sospesa-

L’òxid incessant
da. Però comencem, si se’ns permet, 
pel final, pel poema que dóna títol al 
recull, Rere els vidres, en el qual no 
es dóna resposta a la pregunta del 
primer poema, o és una resposta tan 
el·líptica que ens deixa suspesos en 
el desfici que és, de fet, allò que 
constitueix la matèria de vida: la 
cerca de la llum. El subjecte que 
parla quedarà embolcallat 
pel silenci “rere els vi-
dres”, potser a l’espera 
d’un nou esclat de la 
paraula. Tanmateix, 
quina era la pregun-
ta del poema inicial? 
“Puc ser només un 
trist ninot/ que espe-
ra el seu ventríloc?” És 
una pregunta brutal, 
que va al moll de l’os de 

d’Ungaretti, el poeta no s’està de res, 
i, amb aquest sentit escalar del vers, 
sovint partit en dos nivells, com si 
li calgués descendir i crear graons 
visuals que es van carregant de sig-
nificació, ens etziba: “¿És vivint com 
paguem la mort,/criatures deixades 
de la mà/d’un déu inexpressiu/abo-
cades al somni/d’atènyer el sen-
tit/de l’existència?” I ja en la secció 
“Teló endins”, que ens remet a l’es-
cena teatral (de tantes ressonàncies 
literàries, “l’argument de l’obra”, “el 
gran teatre del món”...) ens arriben 
els “Poemes en brut”. Ja vindran a 
continuació els bells haikus (“friso-
sa fletxa”)i els “Poemes en net”, de 
dicció fonda. Vivint “en brut” tenim 
certeses com “res més que això no 
passa”, però, al final: “no sé qui sóc 
si ja no tinc cap música”.✒
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VÍCTOR 
OBIOLS

l’experiència humana del llenguat-
ge. Si som un ninot sense ànima, i 
només podem optar a rebre vida 
d’una veu interposada, d’un ventrí-
loc que no ens pertany, que ens ma-
nipula, amb el qual ens hem d’iden-
tificar sisplau per força, vol dir que 
alguna cosa falla. El poeta vol trobar 

la seva veu autèntica, sigui ronca 
(com la vinyoliana) o ati-

plada, però que sigui la 
seva. 

Contrastos 
La secció “L’uni-

vers serè” és plena 
de contrastos. Els 

poemes semblen 
contradir a cada pas 

la serenitat evocada en 
el títol. Sota l’ombra 


