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John Persons és un 
investigador privat 

amb experiència en 
l’ocultisme, ja que ell 
mateix és una intel·li-
gència antiga i màgica. 
Durant el curs de la seva 
existència ha caçat déus 
i dimonis, i els ha esmi-
colat entre les dents. 
Cassandra Khaw (Ma-
làisia, 1984) és guionista 
a Ubisoft Montreal.

Persons  
non grata 
CASSANDRA KHAW 
Mai Més Llibres

LÍDIA FERNÁNDEZL’APARADOR
NOVEL·LA

Quan Edna O’Bri-
en (Tuamgraney, 
Irlanda, 1930) va 
publicar la prime-
ra novel·la, Las chi-
cas de campo (en 
castellà a Errata 

Naturae), l’escàndol va ser dels que fan 
època: el llibre va ser censurat, un sa-
cerdot en va cremar exemplars en pú-
blic, l’autora va ser criticada i escar-
nida pels seus veïns i conciutadans... 

El que contava aquella novel·la ini-
cial, que l’autora va completar en for-
ma de trilogia amb Girls with green 
eyes (1962) i Girls in the married bliss 
(1964), era la història de dues adoles-
cents d’un poble rural irlandès, aus-
ter i aïllat, que no es conformen amb 
la vida reprimida i tancada que els im-
posa l’entorn conservador i ultraca-
tòlic en què han nascut. A O’Brien no 
li van perdonar que tractés amb nor-
malitat i desimboltura el tema del de-
sig sexual femení. 

Una forma o altra de controvèrsia 
sempre ha acompanyat la trajectòria 
d’O’Brien, que si bé ha rebut impor-
tants premis i distincions –fa temps 
que gaudeix de l’estatus de gran es-
criptora irlandesa i europea–, sovint 
també ha estat en el punt de mira de 

La tragèdia i el coratge  
d’una víctima de Boko Haram 

la crítica i dels comentaristes polítics 
anglesos. Una part de les crítiques re-
budes han estat motivades per raons 
extraliteràries, sobretot quan, a par-
tir dels anys 90, va deixar de banda 
l’exploració íntima de la condició de 
la dona i l’estil poètic que fins alesho-
res l’havien caracteritzada i va fer al-
gunes novel·les amb una dimensió 
més explícitament sociopolítica. 
Quan va publicar The house of splen-
did isolation (1994), feia dècades que 
O’Brien vivia a Londres, però així i tot 
va tenir el valor de desmarcar-se de 
les inèrcies i els prejudicis del seu en-
torn i d’abordar el conflicte nord-ir-
landès defugint la temprança equi-
distant i mostrant simpaties per 
l’IRA. A Anglaterra, l’atacaren per 
tots costats. 

Però O’Brien no és de les que s’ar-
ronsen. De jove, va saber emancipar-
se d’un pare alcohòlic i d’una mare fa-
nàticament religiosa. I, de gran, ha 
acabat sent l’autora d’una prolífica 
obra que, a més de novel·les, inclou 
contes, poesia, teatre i memòries. Si 
s’arronsés fàcilment, ara no hauria co-
mès la temeritat d’escriure, als 89 anys 
i en una època en què l’acusació 
d’apropiacionisme cultural pot ser le-
tal per a les expectatives i la reputació 

d’una obra, una novel·la com La no-
ia, protagonitzada i narrada en pri-
mera persona per una noia nigeri-
ana segrestada per Boko Haram. 

Història d’un segrest 
Què fa una venerable senyora ir-
landesa escrivint sobre un tema 
tan delicat i mediàtic com el se-
grest d’unes nenes nigerianes per 
part d’un grup de terroristes islà-
mics? Per començar, el que ha fet 
O’Brien és una feina molt hones-
ta, respectuosa i rigorosa. Tal com 
explica a la nota d’agraïments final, 
no es va limitar a llegir sobre els fets 
sinó que va anar a conèixer el ter-
reny, va visitar hospitals i camps de 
refugiats i es va entrevistar amb 
metges, psicòlegs i víctimes. Res 
d’això no implica que l’autora ha-
gi fet bona literatura, però sí que és 
la garantia que no ha fet un ús ego-
ista i estrident d’uns esdeveni-
ments verídics i escabrosos. 

L’argument, que es desplega 
d’una manera lineal, és senzill com 
una rondalla tètrica, puntejada de 
passatges onírics o al·lucinats. Co-
mença amb el segrest de la narra-
dora protagonista, la Maryam. 
Continua amb la rutina que ella i les 
altres noies segrestades porten al 
camp, a mercè del fanatisme i la rà-
bia dels jihadistes: una rutina de 
submissió, horror, enviliment, pri-
vacions i violències (sobretot sexu-
als). Després, hi ha l’arriscada fu-
gida del camp amb una amiga i amb 
el fill que ha tingut amb un dels se-
grestadors. I, finalment, hi ha la re-
incorporació a la vida normal, que 
és penosa i difícil perquè ella és sos-
pitosa per haver sobreviscut i per 
ser la mare d’un fill de l’enemic. 

A partir que la Maryam s’escapa, 
la novel·la s’esfilagarsa, però no 
perd ni una engruna del laconisme 
brutal i poètic que la defineix i que 
ha estat ben reproduït en català per 
Alba Dedeu. A més, O’Brien en tot 
moment expressa i desenvolupa 
amb gràcia i força el nucli emotiu 
i dramàtic de la novel·la: la peripè-
cia, terrorífica i tendra alhora, 
d’una noia que de cop es troba sent 
mare d’una nena a qui al principi 
tem i detesta, però a qui aprèn a es-
timar i a protegir amb tot l’amor i 
tot el coratge.!
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Tots tenim un secret 
i Raoul Taburin en 

té un d’inconfessable. 
Sempre s’ha dedicat en 
cos i ànima a la seva gran 
vocació, el seu taller de 
bicicletes. Tot i això, no 
pot deixar de pensar en 
el seu gran secret: no sap 
anar en bicicleta. El dia 
que un fotògraf entra al 
taller, sap que el mo-
ment de la veritat arriba.

El taller de 
bicicletes 
SEMPÉ 
Blackie Books
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Un avi polonès, un jo-
ve indígena, un pia-

nista, una hippy israelia-
na i un vell acadèmic 
busquen el més bell i efí-
mer a través de la músi-
ca, les històries, l’humor, 
l’erotisme o el silenci. 
Eduardo Halfon (Guate-
mala, 1971) és un dels re-
ferents indiscutibles de 
la literatura llatinoame-
ricana recent.

El boxeador 
polaco 
EDUARDO HALFON 
Libros del 
Asteroide
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NOVEL·LA

Dir i  
pensar més
Quan era jove, l’escriptor nord-americà 
Richard Ford es divertia amb els amics 
robant cotxes i colant-se en cases alie-
nes, cosa que el va portar alguna vega-
da a la presó, sembla que sense grans 
conseqüències. Va ser la seva mare, ví-
dua (Ford va perdre el pare als 16 anys), 
la que el va advertir que, si no s’atura-
va, arribaria un moment en què ella ja no 
el podria treure de la garjola. Amb la in-
tenció de ser millor fill i no fer-la patir, 
Ford no hi va tornar. 

Em costa poc situar en aquell mo-
ment una afirmació contundent de l’au-
tor, “els llibres em van salvar la vida”. I 
parla, concretament, de Faulkner, a qui 
va llegir amb 19 anys. Igual que el famós 
premi Nobel, Ford va créixer al Missis-
sipí. A la seva època, l’apartheid salvat-
ge provocava en ell la sensació que tot 
estava capgirat, que el que hauria de ser 
considerat normal no ho era, i al revés. 
Una sensació que l’abandonava quan 
llegia Faulkner, que li va fer veure el 
Mississipí de manera diferent, més in-
teressant i coherent. En moments de 
gran infelicitat, aquella lectura el va 
confortar, li va fer veure que hi havia 
més del que ell es pensava. “Es pot dir 
i pensar més”.  

Ford va dir i va pensar més, fins a con-
vertir-se en un dels millors escriptors 
actuals. Fa pocs dies va omplir la Biblio-
teca Jaume Fuster de Barcelona, on pre-
sentava en primícia mundial el seu úl-
tim llibre, Lamento lo ocurrido. S’ha pu-
blicat aquí amb motiu dels 50 anys de 
l’editorial Anagrama, però als Estats 
Units no hi arribarà fins al març de 
2020. Hi vaig poder conversar davant 
un públic tan fascinat com jo per les se-
ves històries, per la seva calidesa i, per 
què no dir-ho, pels seus mitjons roses. 
En els onze relats de la seva darrera obra 
hi ha irlandesos que viuen als Estats 
Units i americans que viuen a Irlanda. A 
molts dels personatges els ha canviat la 
vida fa poc. M’ha agradat trobar-ne uns 
quants que no segueixen comporta-
ments convencionals. Per Ford és im-
portant experimentar amb maneres de 
fer diferents, troba que a la vida ens dei-
xem portar massa i considera que s’ho 
pot permetre perquè els llibres són una 
“zona segura” per als lectors: si ens an-
goixem, només cal que els tanquem. La 
seva voluntat, això sí, sempre és fer-nos 
conscients de la nostra pròpia vida. És la 
funció de les arts, afirma. 

Aquesta setmana, a la CNN, Robert 
De Niro qualificava Donald Trump de 
gàngster. Richard Ford no es va quedar 
curt: a més de dir que l’odia, per ell el 
president és un “analfabet funcional” 
que posa en perill el país i que fa que tot 
sigui tan absurd com quan ell creixia al 
Mississipí. Llàstima que, en aquest cas, 
no tot es resolgui tancant el llibre.!
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