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‘L’altre’, sorpresa
tarragonina

SENSE NOVETAT
DAVID CASTILLO

n el territori de la novel·la –amb xi-
fres de vendes reals underground o
gairebé clandestines– hi ha tot so-

vint sorpreses que demostren la muscula-
tura d’una literatura que funciona, i que
funcionaria encara més bé si se li donessin
les vies de promoció que li corresponen.
Aquest estiu, per exemple, m’he quedat li-
teralment absorbit per una novel·la, L’altre
(Arola), de l’escriptor tarragoní Joaquim
Biendicho. Amb 52 anys, aquest autor és
un professor de secundària –grans vícti-
mes del sistema educatiu– que amb les
dues primeres novel·les va aconseguir els
premis Pere Calders del 2008 i el Ciutat
d’Alzira del 2010. L’altre el presenten com a
finalista del Josep Pla del 2014, però tot ai-
xò dels premis té poc a veure amb la litera-
tura, i valorarem la novel·la en si.

Cal dir que el llibre em va arribar a les
mans de manera fortuïta perquè l’autor va
venir en una presentació que vaig fer a
Tarragona d’un poemari de Marcel Pey, i
educadament el vaig guardar a la bossa.
No em podia esperar que seria un dels
grans llibres que he llegit aquest any, con-
juntament amb el de Víctor Nubla, del
qual parlo més endavant. Novel·la de fan-
tasmes, al més pur estil Henry James, L’al-
tre és una història de desaparicions, prota-
gonitzada per un escriptor que fuig a Mar-
ràqueix per intentar recuperar l’equilibri
després de la separació amb la dona, que
teòricament no li havia afectat gaire. A
partir d’aquí, Biendicho construeix una
trama magistral, plena de suspens, d’his-
tòries paral·leles i de detalls, on Marrà-
queix i altres localitats marroquines són
també protagonistes. La nouvelle m’ha re-
cordat obres mestres ambientades al Mar-
roc, des de les ubicades a Tànger a El cel
protector  i els contes de Paul Bowles, amb
una cita especial a la primera novel·la de
Rafael Chirbes, amb moltes similituds
amb Biendicho, tot i ser radicada a Fes,
una altra ciutat màgica de l’Islam.

Amb una estructura senzilla i eficaç,
amb capítols breus que són declaracions
d’intencions, L’altre esdevé –perdonin el
tòpic– una lectura addictiva, on un es pot
perdre tant com el protagonista i els que el
segueixen, amb aquella sensació que t’en-
vaeix quan la medina de les ciutats marro-
quines es converteix en un laberint del
qual resulta impossible sortir. El paisatge i
la desolació s’alternen amb la calidesa i la
plenitud. Els contrastos són una constant
en una novel·la que mereixeria més sort
de la que fins ara ha tingut. ❋

E
etembre. Retorn a l’escola. Es
comença el curs amb nous pro-
pòsits. Els jueus celebren ara el

seu any nou, el Rosh Hashanà, que cul-
minarà amb la coneguda festa del Yom
Kippur o dia de l’expiació, la celebra-
ció més important del calendari he-
breu. Sempre cau entre setembre i oc-
tubre, en alguna data propera a l’equi-
nocci de tardor i coincidint amb el sig-
ne de balança. Moment de fer balanç.
Nosaltres, els moderns, tan mancats de
rituals, notem que amb el canvi d’esta-
ció s’inicia un nou cicle, i ens apuntem
a ioga, anglès... I les dones anem a la
perruqueria. Sota l’aparent frivolitat de
recuperar el cabell castigat per l’estiu

hi ha una necessitat de renovació que
ve d’enrere i les bones perruqueres ho
saben. El tema del cabell està present
en molts mites universals. És símbol de
vigor i de poder, com ens recorda la
parella bíblica de Samsó i Dalila.

L’atractiva Dalila, de la tribu dels fi-
listeus, fa rendir als seus peus el gran
heroi hebreu Samsó, contrafigura d’un
Hèrcules clàssic o d’un Guilgameix su-
meri. Un home arquetípic, força alt,
fort, valent, tocat pels déus, capaç
d’enfrontar-se a un lleó i derrotar-lo
amb les mans (i apoderar-se de la seva
imatge, gran cabellera solar). Amb te-
nacitat i seducció, Dalila aconsegueix
descobrir el secret més preuat del seu
amant: on residia l’origen de la seva
força. I era als cabells. Samsó era un
nazireu, una persona consagrada a
Jahvè mitjançant un vot. I com a tal,
no podia ingerir menjars impurs ni ta-
llar-se els cabells –com els indis sikhs–.
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Un cop sabut, Dalila el fa dormir a la
seva falda acaronant-lo i llavors el
traeix, fent-li tallar les llargues grenyes
mentre està inconscient. Aquest mo-
ment l’han immortalitzat molts artis-
tes: Rubens, Rembrandt, Van Dyck...
En el quadre del britànic Solomon Jo-
seph Solomon –noms d’origen clara-
ment jueu– es concentra tota la narra-
ció en una sola escena. Veiem Dalila en
un cantó assenyalant l’hebreu enemic
amb un gest molt expressiu i un tu-
mult de cossos en tensió que ens po-
dria recordar el conjunt escultòric del
Laocoont.

El cabell és la part més alta del cos,
per sobre del cap i la ment, és la que

connectava Samsó
amb el seu déu, de
la mateixa manera
que el monyo o
sikh dels hindús és
el signe de la rela-
ció amb el domini
sobrehumà. En
l’hinduisme els ca-
bells de Xiva cons-
titueixen el teixit
de l’univers, i la
deessa Ganga, el
gran riu sagrat
Ganges, es vessa
des d’aquesta cabe-
llera embolicada.
En època romana,
les tribus gal·les in-
dependents, la Ga-
llia comata, eren,
precisament, la
Gàl·lia Cabelluda.

En els westerns tots hem vist com els in-
dis arrencaven cabelleres, el famós scalp.
En relació amb la cabellera femenina i la
luxúria, tindríem molts exemples ico-
nogràfics, com Maria Magdalena. I, en
canvi, per entrar en determinats ordes
religiosos o com a senyal de dol en al-
guns llocs d’Àsia, el cabell s’ha de rapar.

Per això, en aquest context crispat
pels atemptats i en la permanent difi-
cultat d’acollir les diferències, el debat
del vel, que ressorgeix periòdicament,
no és banal, és complex. Només cal re-
cordar que algunes polítiques d’aquest
Estat democràtic poden aparèixer qual-
sevol dia –com ja ho han fet– amb “pei-
neta y mantilla”, tal com s’han cobert les
dones a missa en la nostra tradició. Par-
lem de drets? De llibertats? De costums?
De símbols? En tot cas, les de la “peine-
ta” van guanyar, per segona vegada, les
eleccions, i tot indica que les terceres
també. ❋
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