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El narrador Ahmadou Kourouma va néixer a Costa d’Ivori el 1927

Jugant a matar
N A R R A T I V A
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té cap obligació. Traducció
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A
hmadou Kourouma
(Costa d’Ivori, 1927)
és un negre africà
que resideix a Fran-
ça, alt i cepat, de

l’ètnia malinka, fill d’un infer-
mer funcionari de la colònia
francesa, que a finals d’octubre
va ser a Barcelona per presen-
tar la seva darrera obra. Ha
publicat, entre d’altres, les no-
vel·les Les soleils des indépendan-
ces, En attendant le vote de bêtes
sauvages, guardonada amb el
Prix des Tropiques 1998, i Al·là
no té cap obligació, que va rebre
el premi Goncourt dels Estu-
diants i el premi Renaudot del
2000. Aquell mateix any l’au-
tor rebia el premi Jean Giono
pel conjunt de la seva obra.

Al·là no té cap obligació és una
novel·la que produeix un gran
impacte. Fins a l’aparició d’a-
quest llibre els nens de la
guerra, els small-soldiers, eren
solament una imatge que apa-
reixia intermitentment a les
pantalles de la televisió i a les
pàgines dels diaris quan els
mitjans s’ocupaven de la tur-
mentada Àfrica. A l’obra de
Kourouma, l’autor agafa el to-
ro per les banyes i ens mostra
l’abjecta realitat d’un comba-
tent infantil, narrada en pri-
mera persona.

EL NEN PROTAGONISTA
Barahima és un nen entre deu
i dotze anys orfe que viu al
carrer. La seva il·lusió consis-
teix a empunyar un Kalàixni-
kov i, així, tenir assegurada
l’existència. A partir de la mort

de la seva mare el nen inicia,
acompanyat d’un oncle feti-
ller, la recerca d’una tia seva
que el durà a Libèria on s’en-
rolarà a les files dels nens sol-
dats. De Libèria a Sierra Leone,
el preadolescent soldat com-
partirà la vida dels altres nens
armats, que maten i moren
com si fos un joc macabre. A
través de la seva esborronadora
experiència, l’autor relata amb
la peculiar veu del noi la situ-
ació d’una Àfrica minada pels
senyors de la guerra, la cor-

rupció, els dictadors de torn,
les supersticions, la fam, les
drogues i la mort.

El relat, suposadament es-
crit després dels fets, està farcit
de termes cultes que el nen
explica entre parèntesis a par-
tir dels diccionaris Larousse i el
Petit Robert, i africanismes d’ús
corrent que tradueix d’un altre
llibre, Inventari de particularitats
lèxiques del francès a l’Àfrica negra,
tots dos heretats d’un traduc-
tor i intèrpret mort. Des del
punt de vista narratiu la prosa

de Kourouma té reminiscènci-
es celinianes.

De fet, Al·là no té cap obligació
presenta dos vessants dife-
rents, amb un valor literari di-
ferent. El primer i més impor-
tant és el que fa referència a la
peripècia personal de Birahi-
ma, sempre acompanyat de
l’oncle bruixot, Yacouba, que
fabrica amulets, qriquis, contra
les bales. A través dels perso-
natges principals, el nen soldat
i l’oncle fetiller musulmà, ani-
rem coneixent alguns senyors

de la guerra, humanament
sensacionals, com el coronel
Papa, que vesteix una sotana
blanca, es recolza en un bàcul
pontifical, du mitra de carde-
nal a més de la Bíblia i l’im-
prescindible Kalàixnikov; la
generala Onika, enèrgica i
despietada com una tigressa;
Prince Johnson, una mena de
visionari cristià, i la monja
Marie-Beatriz, que defensa el
seu enclavament caritatiu amb
les armes a la mà. I tot això al
costat dels costums tribals, el
culte als morts, l’ablació de les
nenes, la circumcisió dels nois,
com a ritus d’iniciació, i molt
especialment el sincretisme
religiós que amb una gran na-
turalitat harmonitza cristia-
nisme, islamisme i animisme.

CRÒNICA PERIODÍSTICA
El segon aspecte de l’obra s’a-
propa a la crònica periodísti-
ca, al propòsit de l’autor
d’emmarcar les aventures dels
personatges en les circums-
tàncies polítiques de la regió
durant les dues darreres dè-
cades. Aquesta part, interes-
sant des del punt de vista so-
ciològic i polític, té un valor
literari molt inferior a l’altra
part. La veu singular del nen
soldat, la seva mateixa mane-
ra descarnada de narrar, pos-
seeix una força de primera
magnitud que, en canvi, la
descripció del marc polític no
té, ja que no deixa de ser un
reportatge periodístic que, al
nostre entendre, desequilibra
la novel·la.

Ahmadou Kourouma és
sens dubte un narrador amb
força que s’ha inclinat per la
novel·la denúncia amb els pe-
rills que l’opció comporta,
encara que guanyi premis i la
seva capacitat fabuladora hagi
de pagar el tribut a la realitat.
La traducció d’Anna Casassas
està molt ben feta.

Ai, els vells temps!
N A R R A T I V A
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N
omés hi ha una raó,
absolutament injus-
ta, però del tot irre-
futable i definitiva,
per la qual la dècada

dels noranta sempre se m’ha
fet antipàtica: va acabar amb la
dels vuitanta. I això vol dir que,
d’alguna manera, també va fi-
niquitar una alegria de viure
que va tenir himnes tan vitals
com la Dolce vita, Wonderful Life,
Voyage-voyage, Born to Run i La
isla bonita. El que musicalment
ha vingut després ha estat
molt més gris i tortuós, a l’al-
çada dels conceptes que els
pensadors de la postmoderni-
tat utilitzen per descriure el
món des de fa uns anys: Temps
de tardor (Lluís Duch, 1990), So-
cietat del risc (Ulrich Beck, 1998),
Món desbocat (Anthony Giddens,
1999) i Crisi de sentit (Luckmann
i Berger, 2000). Francament, si
Nèstor Luján deia que la nos-
tàlgia era haver vist torejar
Manolete, jo crec que és haver

anat a veure Bruce Springteen
al Camp Nou en l’època del
Tunel of Love.

Ara bé, si el lector continua
llegint jo prometo que contro-
laré la meva nostàlgia. Sobre
els últims anys dels vuitanta,
podria escriure’n pàgines i pà-
gines amb la mateixa emoció
autobiogràfica amb què Whit
Stillman va reivindicar-ne els
inicis en els seus tres primers
films: Metropolitan, Barcelona i
The Last Days of Disco, pel·lícula
que després va aprofitar (ara
tot s’aprofita) per escriure el
llibre que ens ocupa. Però de la
meva dècada preferida ni tan
sols n’escriuria un article per-
què n’acabaria fent un gra
massa, dient, què sé jo, que van
ser uns segons anys vint; que
els que vam fer-nos grans amb
Los problemas crecen hem estat
els últims aspirants a prínceps
blaus; que aleshores l’idealis-
me encara no es considerava
una malaltia, o que l’equilibri
que es va aconseguir entre la

llibertat i l’ordre estava con-
demnat a esfondrar-se com les
torres bessones a les mans dels
homes.

EXPERIÈNCIA AMERICANA
Sobre aquesta transcendenta-
lització de la pròpia experièn-
cia tan innocent i tan ameri-
cana –tan de qui es mira mas-
sa el melic– està bastit Còctels i
caviar, títol absurd, si és que els
títols tenen la funció d’il·lus-
trar amb una certa precisió, i
no simplement a l’engròs, el
contingut d’un llibre. El títol
original, The Last Days of Disco
(com la pel·lícula), té la virtut
de dir-nos moltes més coses, no
només sobre l’obra, sinó també
sobre l’autor. Llegint Stillman,
un s’adona que el paral·lelisme
que busca amb The Last Days of
Pompeya és menys irònic fins i
tot del que el mateix cineasta
voldria. Tot i que, potser per
això, perquè es pren massa se-
riosament la seva joventut,
Stillman gairebé se’n surt des-

crivint a ritme de música disco
una època marcada per l’inici
de l’era Reagan, que no cita per
res, esclar.

El llibre relata les neures
d’un grup de joves que a prin-
cipis dels vuitanta coincidei-
xen a la discoteca més exclusi-
va de Manhattan, en aquella
edat en què el futur emocional
i laboral encara es creuen po-
der enfocar de manera defini-
tiva. Des, el relacions públi-
ques del local; Jimmy, un pu-
blicista que hi fa entrar els cli-
ents de l’agència on treballa
per mantenir la feina; Josh, un
advocat que manté a ratlla la
seva inestabilitat emocional a
base de liti; Dan, un aspirant a
editor que menysprea les clas-
ses altes; i Tom, un advocat
format a Harvard, es disputen
l’Alice i la Charlotte, dues
amigues de circumstàncies, tí-
mida l’una i esbojarrada l’al-
tra. Stillman descriu l’ambient
nocturn i les seves relacions
socials amb molta solvència i

una escriptura intel·ligent (el
talent no li negarem, perquè
despunta). Però els personatges
li queden tous; i el retrat d’è-
poca, vacil·lant i acrític, es
confon amb la comedieta ro-
màntica fins al punt que,
massa sovint, un té la impres-
sió que la història podria estar
passant al Mirablau del Tibi-
dabo.

CONSULTORI SENTIMENTAL
En definitiva, el llibre es llegeix
bé, i l’aire de consultori senti-
mental que li dóna el seu to
(artificiós, però eficaç) de con-
fessió personal el poden fer tan
atractiu com una Bridget Jones
o una Ally Mc Beal. Potser una
mica més. No obstant, la seva
poca profunditat no ajuda a
respondre la pregunta de què
figura que pretenia aportar
Stillman amb la ploma al guió
de la pel·lícula ja escrit per ell
mateix. Es curiós que, reivindi-
cant els vuitanta, l’autor acon-
segueixi fer una novel·la amb
tots els tòpics dels noranta:
lleugera, urbana, televisiva i
amb pinta de respondre a un
estudi de mercat. Com a llibre
fórmula, Còctels i caviar està la
mar de bé. I recorda uns temps
en què encara no calia anar
empastillat per anar a ballar: la
música ho permetia.


