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V.S. Naipaul va guanyar el Nobel de literatura el 2001

Històries de conversos
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

V.S. Naipaul, Més enllà de la
fe. Traducció d’Albert
Nolla. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

V.
S. Naipaul (Tri-
nitat, 1932) va
obtenir el pre-
mi Nobel de li-
teratura 2001.

Naipaul procedia d’una fa-
mília d’indis immigrants de
classe alta.Va estudiar a Ox-
ford, on es llicenciaria en art.
Tot i residir a Anglaterra,
Naipaul ha passat llargues
temporades a Àsia, Àfrica i
Amèrica. Ha publicat més
d’una vintena de llibres, en-
tre novel·les, assajos i cròni-
ques de viatge. Els seus lli-
bres més rellevants són A
house for Mr. Biswas, A Bend in
the River, Beyond Belief, India i
Una vida malaguanyada.

Més enllà de la fe, publica-
da amb el subtítol Entre els
pobles conversos de l’Islam, és
un llibre reportatge, editat
originalment el 1998. L’o-
bra recull una sèrie de re-
lats testimonials de perso-
natges diversos, aplegats
durant l’any 1995 en països
no àrabs convertits a l’Is-
lam. L’autor, en el seu pa-
per de cronista, transcriu
les converses mantingudes
a Indonèsia, Pakistan, Iran i
Malàisia, països que havia
visitat setze anys abans, el
1979, i que utilitza com a
punt de comparació amb la
realitat social i política a la
meitat dels anys 90. En
principi, Més enllà de la fe no
és una obra de tesi, encara
que l’autor no s’hagi pogut
sostreure a l’aversió que

sent per l’Islam, en especial
pel messianisme integrista
del fanatisme musulmà.
Tots els relats que integren
les cinc-centes pàgines de
l’obra es ressenten d’aquest
punt de vista, que condem-
na a priori la societat on es
desenvolupen els seus testi-
monis, botxins o víctimes
segons els casos.

CINQUANTA HISTÒRIES
L’autor recull una cinquan-
tena d’històries, narrades en
primera persona, que expli-
quen els seus antecedents
familiars i la seva particular
evolució personal. En aquest
sentit el llibre presenta di-
versos nivells d’interès se-

gons el personatge que par-
la i són diversos també els
graus de qualitat literària.
Com a reportatge, l’obra de
Naipaul aconsegueix el que
es proposa: donar una visió
global dels països visitats,
que posa de relleu l’inflexi-
ble imperialisme religiós de
l’Islam, contrari als concep-
tes democràtics del món oc-
cidental.

Segons els testimonis
aplegats per l’autor, Indo-
nèsia és un Estat dominat
per governants fanàtics que
intenten harmonitzar l’Is-
lam i l’alta tecnologia, on el
substrat hinduista i budista
ha estat arraconat junta-
ment amb les creences an-

cestrals de Sumatra, Java i
Borneo. L’Iran ens apareix
sota la fèrula dels aiatol·làs i
els Guardians de la Revolu-
ció, amb l’evolució política
interna, amb el paper inici-
al jugat pel Partit Comu-
nista Tudeh, i la cruenta
guerra amb l’Iraq. Les his-
tòries dels batallons de
màrtirs són realment esfe-
reïdores. Els relats del Pa-
kistan posen en relleu la
convulsa situació del país,
dominat per diverses facci-
ons militars, on les minori-
es nacionals, balutxis, pa-
tans, panjavis i sindhis,
lluiten tots contra tots. En
un marc de creixent inte-
grisme islàmic, Karachi i
Lahore són presentades
com unes ciutats domina-
des per la corrupció, les
màfies locals i les lluites a
trets. Finalment, Malàisia,
presentada en forma d’epí-
leg, no s’escapa de la visió
negativa general, encara
que l’autor en destaqui el
progrés econòmic produït
al llarg de les dues darreres
dècades, amb les tensions
entre xinesos i malais i la
tirania espiritual musul-
mana. Clou aquest capítol, i
el llibre, la narració d’un
dramaturg malai que ex-
plica l’esquizofrènia del seu
pare, condemnat a viure en
dos mons paral·lels, on
busca indistintament Déu.

Més enllà de la fe és, sens
dubte, un llibre interessant,
de valor desigual, més soci-
ològic i antropològic que
literari, que podria haver
estat escrit per un periodis-
ta sense necessitat de ser
premi Nobel, distinció que,
en principi, suscita expec-
tatives d’una qualitat lite-
rària més alta.

A S S A I G

Els somriures
i els plors

de la natura
A N N A S I M O N

Centre Excursionista de Catalunya,
El canvi ambiental i l’excursionisme.

Pòrtic. Barcelona, 2002.

E
l canvi ambiental i l’excursionisme
és un recull de conferències i
comunicacions celebrades en
motiu del 125è aniversari del
Centre Excursionista de Cata-

lunya. La presentació del llibre, a càrrec
del conseller de medi ambient de la Ge-
neralitat, Ramon Espadaler, ens explica
el principal objectiu del CEC: posar en
contacte una població majoritàriament
urbana amb el seu entorn natural. Dins
del pròleg, Enric Nosàs, president del
centre, considera l’obra com una apor-
tació a la “defensa i millora de la nostra
Terra de futur”. Entrant ja en l’àmbit de
les conferències, ens trobem amb perso-
nalitats de la talla de Josep M. Panareda,
Francesc Roma, Joandomènec Ros, Nar-
cís Prat, Xavier Carceller i Martí Boada.
Cadascun d’ells s’encarrega de parlar
sobre un tema molt concret que afecta el
medi ambient.

En primer lloc, Panareda fa una anà-
lisi de l’evolució del bosc en els darrers
125 anys on veiem que l’augment de la
massa forestal comporta incendis, eslla-
vissades, despreniments i sequera. Roma
vol demostrar que els excursionistes han
estat els agents més importants pel que
fa a la imatge que actualment tenim de
la natura. En la tercera conferència, Ros
ens parla de la importància de la biodi-
versitat i deixa clar que la seva conser-
vació és cosa de tots. Per la seva banda,
Prat s’encarrega del futur de la gestió de
l’aigua a Catalunya i proposa una alter-
nativa als transvasaments basada en una
administració diferent dels recursos ac-
tuals. Els espais naturals vénen a càrrec
de Carceller, que tracta els seus
problemes comuns: abandó de deixalles,
recol·lecció de plantes i fòssils, etcètera.
Finalment, Boada ens proposa un com-
promís ambiental per superar la crisi
que afecta el nostre entorn natural.

DEURES I RESPONSABILITATS
L’obra també presenta un seguit de co-
municacions que ens parlen del deure
de la responsabilitat des del qual ha
d’actuar el col·lectiu excursionista, de les
hipòtesis de futur respecte al medi am-
bient i de les transformacions que ha
patit el Pirineu català en els darrers
anys. En la cloenda, el CEC publica un
manifest general que proposa solucions
a tots els problemes plantejats en el se-
guit de conferències anteriorment men-
cionades.

Aquest recull de jornades d’anàlisi i
reflexió sobre els usos actuals del medi
ambient constitueix una obra que apas-
sionarà els amants de la natura. El llibre
ens ajuda a conèixer l’evolució que ha
patit el nostre entorn natural en els
darrers anys, però, a més, ens informa
dels perills que corre i fa una crida per
reunir esforços destinats a trobar solu-
cions, com ara polítiques que apostin
per un model de desenvolupament sos-
tenible. Entenem la muntanya com l’es-
pai de llibertat per excel·lència i, si vo-
lem conservar-la, l’hem de tractar amb
consideració i respecte, ja que, com
apunta Martí Boada, “som de la natura i
som a la natura”.

Dolorosa fugacitat del temps

P O E S I A

C O N C H A G A R C Í A

Goya Gutiérrez, De mares y espumas.
Editorial La Mano en el Cajón.

Barcelona, 2002.

G
oya Gutiérrez (Barcelona
1954) publica el seu primer
poemari en una petita edi-
torial barcelonina que té
més de vint anys de vida i

publica, com gotes escasses, pocs poe-
maris. Lorenzo Gomis i Florentino
Huerga són dos dels poetes que apa-
reixen en aquesta col·lecció. De Goya
Gutiérrez ja teníem notícies gràcies a
la plaquette Regresar que el 1995 li va
publicar la desapareguda col·lecció
Bauma.

En la poesia de Goya, que ja vaig
tenir ocasió de presentar a Santa Co-

loma de Gramenet fa quatre anys,
s’observa una necessitat d’indagar en
el territori de l’amor desesperat, o de
l’amor que no s’ha complert, amb la
presència del mar com a metàfora
poderosa que expressa una tensió co-
muna en la literatura, entre la situació
del subjecte poètic que mira des de la
vora, i la dinàmica extensió amb què
obre davant d’ella l’espai marí: “Toda
la fuerza del continuo oleaje / murmullo del
océano en una caracola / la ensordece”.

TRES PARTS AMB TO ÈPIC
El llibre està dividit en tres parts
marcades per un to èpic. Destaca la
cura que posa en l’elecció de les me-
tàfores que arriben a formar imatges,
la força de les quals, en algunes oca-
sions ens trasllada al moment del
conflicte que el poema ens vol ense-
nyar: “Que no se acabe / ese roce vampiri-
zante / de los cuerpos. / Ese querer asirse / al

primer canto / antiguo de alborada”. Con-
flicte que es debat entre l’eternitat de
l’amor, suposadament real, i la con-
vicció de la impossibilitat de la seva
realització. El poemari, tal com va dir
Felipe Aranguren el dia de la seva
presentació, se’ns revela excessiva-
ment pessimista, i això podria ser un
compliment perquè ha aconseguit
crear un ambient on fa mal la fugaci-
tat del temps, del desig i del record,
supeditat a un present que emergeix
renovat, d’aquest descens cap a les
zones més obscures. Tot i així, a
aquest discurs coherent li falta una
veu amb més personalitat, un sub-
jecte que sigui amo del que sent per-
què hi ha massa empremtes d’altres
poetes, ben apreses i ben enfilades,
això sí. Amb tot, el poemari és impe-
cable i saludem la incorporació de
Goya Gutiérrez a l’àmplia nòmina de
poetes barcelonins.


