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iure en un estat i sentir,
un dia rere l’altre, que
t’hi tracten com un ciu-

tadà de segona categoria, com un
estranger, és una experiència
que, salvades les distàncies, com-
partim els catalans i els palestins:
potser arribarà un moment que
tant els uns com els altres anirem
pel món i ho tindrem tot pagat,
com pronosticà en Francesc Pu-
jols, però, ara per ara, més que
pagat, el que ho tenim, si volem
anar per l’estat que, volens nolens,
ens ha tocat, és complicat.

Amb aquesta novel·la Sayed
Kashua ens endinsa de ple en el
món ple de contradiccions, i so-
bretot de desarrelament, dels
àrabs que viuen a Jerusalem. Ne-
gligits i marginats pels israelians
–“per als autòctons, els àrabs is-
raelians eren tinguts com a con-
siderats mig jueus”– i mal ente-
sos i mal vistos pels habitants dels
territoris ocupats –“«¿Fins quan
enterraran aquí els col·labora-
cionistes?, ¿Fins quan?»”–, si vo-
len sortir-se’n no tindran cap
més remei que fer-se invisibles:
imitar els camaleons, confondre’s amb l’am-
bient, renunciant a la seva manera de ser.
Condemnats, per tant a (mal)viure en un
etern i dolorós conflicte de consciència i
d’identitat.

Al primer que els cal renunciar, per des-
comptat, és a l’àrab, la seva llengua pròpia
–“L’Aiub, que fins aleshores havia parlat en
àrab, va passar en sec a l’hebreu, com si fos la
cosa més natural del món”–, atès que l’estat
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israelià no li reconeix cap mena de legalitat ni
validesa, i la considera més una molèstia que
no pas un guany, amb la qual cosa no tan sols
no podran sentir-s’hi mai com a casa seva
–“tots els apartaments on havia viscut a Jeru-
salem, fins i tot la magnífica casa que havia
fet construir […], mai no havi[en] merescut
l’epítet de casa seva”–, sinó que acabaran su-
cumbint, engolits pel joc de les aparences i les
mentides.

Perquè, com tots els seus compa-
triotes, els dos personatges prin-
cipals de la novel·la, l’advocat i el
fotògraf àrabs que van rellevant-
se al llarg dels capítols fins a con-
fluir en el final, han anat acumu-
lant tantes i tantes claudicacions
–“sempre havia sabut que no era
un heroi i que no estava fet per als
enfrontaments”–, s’han sotmès i
adaptat tan i tan bé a les obliga-
cions –“un tipus d’obligació que
les regles del joc entre immi-
grants com ells els imposaven”–
que havien de complir si volien
ser admesos (o, més aviat, tole-
rats) pels israelians, que ja no sa-
ben ni qui són: “Seria interessant
saber que semblo jo.”
    Per a Kashua és obvi que un
cop comences a submergir-te en
el món de les falsedats, d’aparen-
tar allò que no ets, una vegada re-
nuncies al ser pel semblar, i caus
en el xuclador de les mentides
–“la biblioteca plena de volums
jurídics, més per impressionar
els clients que no per consultar-
los”–, per més que procuris (in-
fructuosament) fins i tot enga-

nyar-te a tu mateix –“la meva mentida no-
més era per motius de feina, em repetia ales-
hores”–, caus en un pendent que ja no té tor-
nada enrere. Més aviat o més tard, t’adonaràs
que, més que no pas viure, no has fet altra co-
sa que representar. O el que és el mateix, que
no has viscut la teva vida –l’única realment
possible– sinó la d’un altre; que has balafiat,
de manera miserable i irremeiable, l’única
cosa que de veritat et pertany. ❋
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home de sorra és un passapàgines. La
parella d’autors, que signa Lars Ke-
pler, ha assolit destresa i un gran

control del seu estil narratiu i ha aconseguit
redactar aquesta novel·la amb una mecànica
que empeny a llegir sense aturador.

No hi ha res de nou en la manera de fer
d’Alexandra Coelho Ahndoril i Alexander
Ahndoril que no hagin mostrat en títols an-
teriors. Frases curtíssimes sense comple-
ments, descripcions reduïdes a la mínima ex-
pressió i, malgrat això, esbocinades sense
pietat per facilitar-ne la ingestió i la digestió,
capítols de pàgina i mitja... Tot està pensat
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per barrar el pas a una eventual
reflexió –en cas que hi haguessin
inserit elements que la induïssin,
que és cosa que no fan per no es-
pantar la clientela– i per impul-
sar la fagocitació d’una proposta
que cavalca la linealitat i que no-
més s’atura, breument, quan cal
mostrar unes engrunes de passat
que justifiquin el present.

L’home de sorra no relata una
història envitricollada: l’investi-
gador Joona Linna topa altre cop
amb un criminal amb qui com-
parteix una història comuna i fa
mans i mànigues per posar un
punt final a la seva relació. Dis-
posa d’un altre element keplerià,
l’agent Saga Bauer, i d’un seguit

de personatges secundaris que
apareixen i desapareixen en fun-
ció de la necessitat.

Hi ha molta palla, en la novel-
la, especialment en els trams en
què els autors creen fases de cres-
cendo que condueixen a situa-
cions d’alt voltatge, i la bastida
que aguanta el text és percep
amb claredat tothora, però és
just admetre que la intel·ligent
combinació de les trames paral-
leles que tenen com a referents el
Joona i la Saga permeten un tre-
nat eficaç. Un cop llegit, L’home
de sorra és perfectament oblida-
ble perquè és insubstancial, pe-
rò, mentre aquest moment no
arriba, genera addicció. ❋
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