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Imatge del Damasc tradicional que ens ofereix Lieve Joris

Unes portes tancades
A S S A I G

I S A A C F E R N Á N D E Z

Lieve Joris,
Les portes de Damasc.

Traducció de Ferran Bach.
Proa. Barcelona, 2001.

L
a periodista i escrip-
tora belga Lieve Joris
(Neerpelt, 1953) ofe-
reix a Les portes de Da-
masc una visió pessi-

mista de la realitat siriana; per
a ella, les portes de Damasc són
tancades a tot allò que ve de
fora i se surt de la tradició i el
camí marcats. El llibre, narrat
en primera persona, conté les
vivències, sentiments i reflexi-
ons de Lieve en una estada de
mig any a la capital de Síria,
mesos després de la Guerra del
Golf, l’any 1993.

La narració comença amb
l’arribada de l’autora a casa de
Hala, a Damasc. Hala és una
antiga amiga de l’època de la
universitat, a qui va conèixer
en un congrés a Bagdad quan
ambdues rondaven els 25 i
bullien de somnis. Els records
d’aquells temps s’intercalen i
es contraposen a la realitat
d’un present que s’allunya
molt del que somiaven llavors.
Durant els prop de 15 anys
transcorreguts pel mig, la vida
de Hala ha variat molt i els
somnis de canviar el món
s’han esvaït del tot.

Hala viu en una casa petita
d’un barri modest de la capital
de Síria, on només té la com-
panyia de la seva filla Asma, de
12 anys. El pare de la nena i
marit de Hala, Ahmed, és a la
presó per raons polítiques des
que, 11 anys enrere, la policia
secreta se’l va emportar de casa

per comunista. Aquest és el
punt del qual parteix Lieve
Joris per construir el retrat de
la societat siriana. Des d’un
punt de vista particular i im-
plicat, l’ull escrutador de la
forastera es fixa en tot allò que
envolta l’existència de la seva
amiga, però també en allò que
aquesta bandeja i en allò que
li és vedat.

LA FAMÍLIA SIRIANA
La importància de la família
com a concepte tradicional és
el primer que salta a la vista
del lector de Les portes de Da-
masc. Una dona no és ningú a
Síria sense un home que la
protegeixi. Hala, que treballa a
la universitat, ha de lluitar di-
àriament per sobreviure. Així i
tot, no té prou independència
per aïllar-se de la família i fer la
seva, sinó que es veu obligada a
participar en els rituals famili-
ars. Les pàgines de l’obra assis-
teixen a bodes de convenièn-
cia; són testimoni també de la
reclusió de les persones dins de
casa i del nucli familiar, i tras-
puen clarament la preocupa-
ció obsessiva per l’honor i les

aparences.
La religió, justificació om-

niscient per a tradicions fami-
liars inexplicables, s’endinsa
també profundament en el
teixit polític sirià, que navega
entre l’antisemitisme i el radi-
calisme islàmic a través d’un
mar corrupte i autoritari. As-

sad, el president que deté el
poder absolut a Síria, és un
alauita vingut d’un poble de
les muntanyes, que s’ha envol-
tat d’una cuirassa constituïda

per altres alauites que el pro-
tegeixen a la capital dels sun-
nites, la branca islàmica majo-
ritària a Damasc. Els alauites
són vistos per Hala –que és

sunnita– com a persones ru-
des i maleducades que només
són capaces de treballar al
mukhabarat, la temible policia
secreta del règim que té ulls i
orelles pertot arreu i no dubta
a engarjolar qualsevol veu
opositora. Així doncs, els dis-
conformes tenen poques opci-
ons al seu davant: el silenci
dels vençuts o el radicalisme
islàmic dels Germans Musul-
mans, atiat per les converses
de pau del govern sirià amb
Israel, l’enemic sionista, a la
cimera de Madrid.

El final del llibre arriba sen-
se cap pretensió conclusiva. De
tota manera, ressonen molt
fort les paraules d’Omar, un
director de cinema sirià que
viu part de l’any a París, crític
amb l’actitud col·lectiva del seu
poble: “Una cultura només es
pot mantenir viva si sap inte-
grar la seva història en el pre-
sent, en altres cultures. Però
per fer-ho, has d’estar disposat
a oblidar el passat. Aquí tot-
hom es refugia en la història, i
en parla com si es tractés d’una
entitat aïllada”, diu Omar a Li-
eve. El director afegeix també
que al seu país “qui s’arrisca a
deslligar-se de la tribu, auto-
màticament és titllat de traï-
dor. La tribu vol que tothom
s’enfonsi com una roca. No
suporten les pedretes que su-
ren, les excepcions”.

Les portes de Damasc també fa
una fotografia de tot Síria, a
través de les excursions de
l’autora a la costa, el desert i
les muntanyes. A més, es pre-
senta com un exercici d’higie-
ne mental, ara que el món
musulmà està de plena actua-
litat, i permet al lector pene-
trar en les ments dels àrabs del
carrer.

Sota l’advocació de Henry James
N A R R A T I V A J O R D I L L A V I N A

Mario Lacruz, La tarde.
Debate. Madrid, 2001.

E
n el seu darrer llibre
de poemes, Otoños y
otras luces (un títol
molt definidor de la
substància d’aquests

nous versos), el poeta Ángel
González escriu això: “Este cielo
de otoño, / su imagen remansada
en mis pupilas, / piadosa morato-
ria que la tarde concede / a la débil
penumbra que aún me habita”.
Doncs bé, els versos de l’astu-
rià em semblen un bon prefaci
per començar a parlar d’a-
questa obra de l’editor i es-
criptor Mario Lacruz, mort
l’any passat i autor de només
tres novel·les: a banda La tarde
–que va merèixer el premi
Ciutat de Barcelona 1955–, El
inocente i El ayudante del verdugo.

Un bon prefaci, encara que
la comparació pot conduir a
una paradoxa: Lacruz va es-
criure aquesta obra de títol
discret i machadià quan no-
més tenia 24 anys. I, tanma-
teix, a 24 anys, aquest home
assenyat i madur era capaç

d’escriure coses d’una subtili-
tat delicada, extrema: “Así ha
sido siempre: cuando he querido
bajar de la ventana, me han amo-
ratado un ojo”.

I és que Lacruz devia tenir
no poques afinitats amb el
protagonista de La tarde, David
René; una mena de Julien So-
rel o de Fréderic Moreau en
petit i a la catalana. David és
fill d’una bona família barce-
lonina amb arrels figueren-
ques, i ha nascut l’any 1900. A
casa seva tenen una empresa
del sector surer que no acaba
de rutllar. De tots els germans
René, és el més ben dotat per
a l’estudi. Però arribarà un
moment en què el protago-
nista haurà de triar entre me-
nar una vida d’intel·lectual o
comprometre’s en el negoci
familiar (la coneguda tensió
entre exercir l’acció o optar la
reflexió). Això, però, és un as-
pecte menor de la novel·la.
L’important va per una altra
banda: La tarde és una bella
història sobre l’educació sen-
timental i moral d’un noi. La
novel·la va saltant de l’adoles-
cència de David, del moment

de les principals descobertes i
emocions, de l’acumulació de
pulsions i pulsacions quan
s’enamora de Clementina, del
seu orgullós sentiment de
pertinença a una colla (“mi co-
razón estaba en aquel momento al
lado de Tina, Claudio y Agustín”)
a una edat de maduresa, els 35
anys, només mesos abans de
l’esclat de la Guerra Civil,
quan David ja es veu les ore-
lles per poder triar per ell
mateix i per dissenyar el seu
projecte de vida.

LA FERIDA LLUMINOSA
David és un noi malenconiós,
que té una “ferida sota les
costelles” de resultes del seu
amor insatisfet amb Tina, un
any més gran que ell i amiga
de la família. És un personatge
que sembla posat sota l’advo-
cació de certs caràcters de
Henry James: de sensibilitat
exacerbada, prudent i caute-
lós, poc resolt a fer un pas que
modifiqui gaire la seva vida
tranquil·la i ben pautada. La
seva ambició, de punta a pun-
ta de la novel·la, és escriure un
gran poema d’assumpte mito-

lògic que s’hauria de titular La
rebelión de los Gigantes: no hi
reïx, naturalment. L’en distre-
uen els tràfecs quotidians i un
sentit reverencial de l’art i de
la seva comesa espiritual; un
perfeccionisme malaltís i ul-
trat, també.

David posa, entre ell i la re-
alitat, una protecció: el vidre
profilàctic que citava més
amunt. “¿Por qué, si somos de tal
modo transitorios, no se nos con-
cede al menos la facultad de igno-
rarlo?”, es demana des de l’al-
tra banda del vidre, mentre
veu passar les festes estivals i
escriu frases memorables com
aquesta: “El cielo tenía la tirantez
de la piel que aparece cuando se
desprende con las uñas la piel
muerta”.

Morta, la pell que s’ha ar-
rencat David des de la remota
adolescència, quan es va ena-
morar de Tina i va començar
a professar una admiració
sense fissures pel seu germà
Agustín –més gran que ell,
noi d’acció i, a la vegada,
cantant portentós– o per l’a-
nàrquic Claudio –l’artista, el
periodista baliga-balaga–.
Ara, David té 35 anys, i hi ha
coses que sembla que hagin
passat per sempre. Però el

tren torna a passar, encara
que l’estació dels nostres dies
hagi canviat d’aparença. No
som els mateixos: però segons
com som millors, perquè du-
em l’experiència de l’amar-
gor passada.

Un dels grans encerts de La
tarde, a part del seguiment del
protagonista, amb aquesta
alternança de les dues èpo-
ques (adolescència, d’una
banda, i el pas de la joventut
a la maduresa, de l’altra), és la
descripció a la menuda de
l’ambient de l’alta burgesia
barcelonina d’abans de la
guerra.

QÜESTIONS DE RECEPCIÓ
Com aquella altra exquisida
novel·la de formació de Julián
Ayesta, Helena o el mar del ve-
rano, La tarde ha sofert una
recepció atzarosa, tot i el
Ciutat de Barcelona del 1955 i
tot i la seva excel·lència: com
les altres dues novel·les de
Lacruz, aquesta ha viscut un
llarg i penós purgatori, si vo-
leu una letargia continuada,
fins que Debate ha decidit
rescatar l’obra novel·lística de
l’autor. Obres de culte, en di-
uen certs experts, tot i que ni
això: les tres novel·les de La-
cruz tenen, més aviat, una
pols feta tenebra encros-
tant-los els títols. Veurem si
l’esforç de Debate serveix per
redimir-les-en. Val molt la
pena.


