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Amb els anys, tot bon lec-
tor va entenent que hi
ha tres tipus de llibres:
llibres dels quals ens

desfem, llibres que guardem una
temporada i finalment en prescin-
dim, i llibres que acaben formant
part de la nostra biblioteca perma-
nent, els llibres que necessitem re-
llegir. Xocolata desfeta, de Joan-
Lluís Lluís, pertany indubtablement
a la tercera categoria. És un llibre
excel·lent, extraordinari i subtil que
hem de llegir molt a poc a poc i as-
saborir, i, quan l’hem llegit de cap a
cap, hem de tornar-lo a llegir diver-
ses vegades per acabar de percebre
tots els matisos del contingut i tots
els matisos de la forma.

El primer que hem de fer davant
de Xocolata desfeta és reconèixer
l’ambició intel·lectual i artística de
l’autor i l’obra. La nova obra de Joan-
Lluís Lluís no és un mer homenatge
a Raymond Queneau i George Pe-
rec, un mer joc més o menys engi-
nyós. No, de cap de les maneres.
Xocolata desfeta és molt més que un
tribut o un entreteniment.

Xocolata desfeta és un crit a favor
d’una tradició d’experimentació tex-
tualista que arrenca amb les avant-
guardes i l’alta modernitat a princi-
pis del segle XX. El nostre autor sap
que aquesta tradició existia, amb

Xocolata desfeta, cultura refeta

Joan-Lluís Lluís ha escrit un llibre per llepar-se els dits
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una certa força, a la literatura cata-
lana i ara és marginal o negligible, i
aquesta pèrdua de creativitat és, en
definitiva, una amenaça o un perill.

Xocolata desfeta és una defensa
entusiasta del valor de la tradició li-
terària, tant la catalana com la uni-
versal, una tradició gens estantissa
que es modifica i creix contínua-
ment. Per aquesta raó trobem refe-
rents i imitacions d’autors de la tra-
dició universal i catalana que salpe-
bren el llibre. Anacreont, la Bíblia,
March, Salvat-Papasseit, Pla, Espriu,
Casasses... La tradició catalana té

qualitat i valor universal, ens demos-
tra Lluís sense dubtar.

Xocolatadesfetaésuncanta laplu-
ralitat i la riquesa i la transversalitat,
vistadesdemoltsanglesdiferents:els
innombrablesregistresexpressiusde
la llenguaquerecullentantíssimesdi-
ferèncieshistòriques, territorials, cul-
turals, lèxiques, fòniques,etcètera; la
gran diversitat de disciplines artísti-
ques (literatura, pintura, escultura,
música...) i formes literàries (poesia,
conte, novel·la, teatre, aforisme, me-
morialisme...) i recursosretòrics (al·li-
teració,asíndeton,homofonia,proso-

popeia, permutació...) i suports artís-
tics (veu, llibres,quadres, televisió, te-
atre...); la infinita galeria de persona-
litats humanes (artista, profeta, su-
perheroi,polític,vampir ivampiressa,
comercial,militar,extraterrestre, savi,
neci, addicte...); l’amplíssim sistema
de signes i símbols i les seves combi-
natòries (lletres, sons,xifres,abrevia-
tures, signes de puntuació...).

Un elogi a l’alteritat
Xocolata desfeta és un elogi de l’al-
teritat, de la capacitat humana per
sentir la simpatia i l’empatia, per
sentir el contagi o la seducció de les
diferències, les discrepàncies, els
matisos. Xocolata desfeta és una ce-
lebració dels infinits tons i humors
que expressen l’emotivitat humana:
ironia, indignació, sorpresa, curiosi-
tat, admiració, fatxenderia. Xocola-
ta desfeta és una gran síntesi de cre-
ativitat, originalitat, imaginació i pu-
resa, per una banda, i imitació,
còpia, plagi, cita, ressò, eco, mescla
i impuresa, de l’altra. Xocolata des-
feta és una suma de mètodes d’en-
focar el discurs començant per
l’analítica i acabant amb l’atzar.

Molt de compte amb aquest llibre.
És una obra d’envergadura i nivell
maquillada de pur entreteniment i
plaer. Sí que és un plaer, però alho-
ra ambiciós.❋

L’atenció internacional per l’es-
criptora i advocada Randa

Abdel-Fattah (Sydney, 1979) va co-
mençar amb la seva primera novel·la,
Perquètothomemmiraaixòdelcap?
(La Galera, 2008). L’autora ha comen-
tat, amb motiu de la seva segona
novel·la, que als 17 anys va decidir
penjar el vel com aquell qui penja els
hàbits. És, doncs, des de la llibertat
d’unanovageneraciód’origenmusul-
mà, però educada en la cultura occi-
dental, que escriu sobre el que ha vis-
cut. Quan tot just ha aparegut Deu
coses que odio de mi, l’autora ja ha
publicat en anglès la tercera novel·la:
Where the streets had a name (On els
carrers tenien un nom), aquesta
sobre el conflicte entre Palestina i Is-
rael i el Mur de la Vergonya.

Sembla com si, a mesura que
avança en la recuperació dels fan-
tasmes de la seva adolescència, l’au-
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Una rossa amb vel islàmic
tora també evoluciona en la mane-
ra d’explicar-los i va trobant el seu
llenguatge personal. A Per què tot-
hom em mira això del cap? es detec-
taven certes concessions a tòpics ju-
venils sense que s’hi entreveiés una
denúncia o un compromís explícits
amb l’ús, o no, del vel.

En el cas d’aquesta segona no-
vel·la, la història hi aprofundeix molt
més, i també en la doble personali-
tat de la protagonista, en la indeci-
sió davant la imatge que vol donar,
per les pressions del pare i les com-
paracions amb una germana gran
contestatària i un germà que té un
os a l’esquena a qui es permet qual-
sevol capritx.

Al principi, la noia es diu Jamie, es
tenyeix els cabells de ros, s’empes-
ca totes les excuses que pot per no
haver de participar en festes dels
amics que a casa no serien accepta-

des de cap manera pel pare. Cap al
final, però, tothom sabrà que es diu
Jamilah, que és musulmana, que és
morena i que té un pare ancorat en
la rigidesa de la tradició.

Destapant els secrets
Com que en una manifestació con-
tra la guerra la germana gran és ar-
restada per la policia, la Jamie/Jami-
lah descobreix qui s’amaga darrere
d’un dels àlies amb qui intercanvi-
ava missatges a través d’una de les
xarxes d’internet i a qui ha confiat el
seu món interior amb tot de confi-
dències: un company d’institut amb
alguns problemes de relació amb els
altres. Això, i el fet que Jamie/Jami-
lah formi part d’un grup de música
de la madrassa, fa que prengui la de-
cisió de trencar amb la doble perso-
nalitat. Finalment, tocant el darbuk-
ka, el seu instrument al grup, en una

festa de cloenda de l’institut, s’alli-
bera de la incomoditat d’amagar els
seus orígens.

Randa Abdel-Fattah és autora de
novel·les amb vivències pròpies que
relaciona amb conflictes socials con-
temporanis des de l’òptica privilegi-
ada de la barreja d’orígens palestins,
egipcis i australians. L’autora només
cau en un perillós the end feliç fent
que l’actitud del pare, i no sense es-
forç, canviï en un rampell de com-
prensió. Però la realitat de la socie-
tat musulmana, tret de comptades
excepcions, desmenteix una con-
descendència així entre generacions
practicants de l’islamisme. De tota
manera, no tot es trenca: Jamie/Ja-
milah, contràriament al que va fer
l’escriptora en l’adolescència, acaba
posant-se també el vel. Potser per-
què cada cosa, vel inclòs, sigui al lloc
que li pertoca.❋
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