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Yasmina Kadhra és el pseudònim de Mohammed Moulessehoul

Fer novel·la negra a Algèria
N A R R A T I V A

L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

F
a tres anys va aparèi-
xer la traducció cata-
lana d’El passaport
(2000), de l’escriptor
algerià Azouz Begag.

Era una novel·la relativament
curta, però molt intensa. Ens
introduïa directament en la
barbàrie de la quotidianitat al-
geriana des de la perspectiva
d’un policia que ens descriu
l’horror de la seva feina: “Obli-
gat a matar gent que li diuen
que són terroristes islàmics i
després no ho són, obligat a
obeir comandaments corrup-
tes, forçat a drogar-se tot el dia
per poder-ho suportar. Només
somia a marxar, a obtenir un
passaport, de la manera que
sigui, per anar-se’n d’aquell
infern”. Era una descripció di-
recta i dura, seca, sense con-
cessions, que atacava directa-
ment l’origen dels mals: la
descomposició política i moral
de l’Estat algerià. Si parlem
d’aquesta novel·la és perquè en
el fons i en la forma s’assembla
molt a les dues que presentem
i que acaba de publicar Proa. El
mateix escenari, Algèria i so-
bretot la ciutat d’Alger, i pràc-
ticament els mateixos prota-
gonistes, incloent-hi la ciutat
nocturna de pubs i discoteques
on, segons sembla, els precep-

tes islàmics es deixen a la porta
abans d’entrar.

Yasmina Kadhra, pseudò-
nim de l’exmilitar Mohammed
Moulessehoul, va decidir es-
criure amb el nom de la seva
dona per motius de seguretat
(no ens diuen per què a ell ca-
lia protegir-lo i a la seva dona
no). Va escriure la trilogia so-
bre Alger i finalment va optar
per exiliar-se a França, des d’on
ha continuat publicant narra-
tiva amb èxit. Aquests dos pri-
mers volums de la trilogia es-
tan fets amb voluntat de gène-
re. Novel·la negra, policies ín-
tegres i policies corruptes, el
sistema impossible de canviar i
el fastig vital. En resum, de-
núncia de la realitat segons els
cànons més clàssics auspiciats
pels nord-americans fa més de

setanta anys. Tot i amb això,
ens hem d’apressar a dir que
aquestes novel·les són ben es-
pecials. Intuïm que la raó bà-
sica, i perdoneu-me la idiotesa,
és que són africanes, islàmi-
ques i no nord-americanes. Tot
hi és igual i tot és diferent.
Sobta, per exemple, igual que
passava a El passaport, d’Azouz
Begag, la convivència quotidi-
ana amb els tipus de mort més
cruels. Aquests policies d’Alger
estan acostumats a tot. Perquè
la mort no consisteix només a
matar, sinó a humiliar el ca-
dàver. Perquè fent-ho envies
missatges clars a qui corres-
pongui. Són novel·les fredes,
seques, sense el punt de senti-
mentalisme dels nord-ameri-
cans que permet deixar que el
lector respiri una mica. Aquí

no hi ha detectius o policies
que sembla que tornen de tot i
que, en el fons, són uns senti-
mentals. No hi ha amors sal-
vadors ni dones fatals prota-
gonistes. Només hi ha gent
matant-se sense pietat, sense
esperança. I uns policies que
només poden fer la seva feina
superant una por impossible
de controlar. L’heroi de Kadhra
és el comissari Llob, íntegre,
irònic, veterà de la lluita per la
independència i, per tant, in-
capaç d’acceptar l’estat de des-
composició a què està arribant
el modern Estat algerià.

A Morituri, la primera novel-
la de la trilogia, el comissari té
la seguretat que el vigilant del
pàrquing de casa seva, cada
vegada que el mira, l’observa
com si fos un cadàver en po-

tència, se sorprèn de veure’l
viu un dia més. A Alger la carn
de policia va molt barata. En
aquesta història, ell i el seu se-
gon, el fidel Lino, investiguen
la desaparició de la filla d’un
peix gros. I com en grans pre-
cedents de la novel·la negra, cal
investigar si és de debò un se-
grest o una fugida voluntària.
La pudor que surt de totes les
catifes que va aixecant ja se la
poden imaginar.

L’INTEGRISME MUSULMÀ
Més interessant és la segona
novel·la, Doble blanc, perquè
tracta de ple el tema de l’inte-
grisme musulmà, en aquest
cas relacionat amb la seva in-
filtració en els cercles més alts
del poder econòmic de l’Estat.
A destacar l’aparició d’un se-
cundari, un policia tuareg que
és com una mena de ieti pro-
vinent del desert, bèstia amb
bon cor. La novel·la s’obre amb
un doble assassinat que remet
a un mateix origen. Un dels
morts, un diplomàtic excom-
pany del comissari de les èpo-
ques dels primers anys de la
independència, apareix amb el
tronc al rebedor i el cap dins la
tassa del vàter. L’assassí posse-
eix l’àlies d’El Perruquer perquè
“fa el cap” als que mata. I així
anar fent.

La literatura de Yasmina
Kadhra va per feina, cal inves-
tigar, cal arribar a uns resul-
tats, i ho fa seguint les regles
de la novel·la negra. Fins i tot
les més bàsiques: que cal in-
formació? De sobte apareix
una puta que deu favors als
policies. La van a buscar i la fan
cantar. Ja ha fet el seu paper en
el drama, no cal que surti més,
de manera que encara no se
n’adonen, ja la troben degolla-
da. I endavant, que és tard i vol
ploure.

Morituri i Doble blanc, totes
dues publicades originalment
l’any 1997, són una bona mos-
tra de les millors qualitats de
la novel·la negra clàssica: crò-
nica crítica de la societat con-
temporània de l’autor. A més,
no cal dir-ho, ens ofereixen
una descripció inèdita, o poc
usual, d’una societat que cada
cop tenim més a prop.

L’univers del comissari Llob
J O A N A G U T

Yasmina Kadhra, Morituri.
Traducció de Joan C. Martí.
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Yasmina Kadhra, Doble blanc.
Traducció de Joan C. Martí.

Proa. Barcelona, 2004.

Y
asmina Kadhra és el
pseudònim sota el
qual el militar algerià
Mohammed Moules-
sehoul va publicar la

trilogia policíaca Morituri, Do-
ble blanc i La tardor de les qui-
meres. Moulessehoul (Orà, Al-
gèria, 1956) va entrar a l’exèr-
cit als set anys, lliurat pel seu
pare a la institució armada.
Ha estat trenta-sis anys mem-
bre de les forces armades al-
gerianes, els nou darrers
combatent com a oficial el
terrorisme integrista. Durant
uns anys va compaginar l’ofici
de les armes amb el conreu de
les lletres, situació a la qual la
jerarquia castrense va posar
punt i final a principis dels
anys 90. Exiliat a França,
Moulessehoul ha publicat les
novel·les Cousine K, Les hironde-
lles de Kaboul i L’Écrivain.

Tant Morituri com Doble blanc
són protagonitzades pel co-
missari Llob, una persona ín-
tegra, de maneres expeditives,
amb aficions literàries, exmi-
litant de l’FNL, que es nega a
acceptar la corrupció institu-
cionalitzada dels polítics i la
follia cruenta del terrorisme

integrista. Morituri arrenca
amb l’encàrrec de trobar la fi-
lla desapareguda d’un magnat
de les finances del país. El que
comença com una senzilla in-
vestigació de rutina aviat es-
devindrà un bany de sang en
què, l’un darrere l’altre, els
amics i amigues de la desapa-
reguda seran assassinats de la
manera més brutal. El comis-
sari Llob i el seu ajudant, el
tinent Lino, s’endinsaran en
els laberints del crim de la
ciutat d’Alger sense saber ben
bé si s’enfronten als fanàtics
integristes o a una xarxa del
crim organitzat al servei dels
grans interessos econòmics o,
qui sap, si a una confabulació
dels dos grups, que s’utilitzen

els uns als altres. Nens dego-
llats, dones violades, vells de-
capitats, soldats esquarterats,
policies assassinats, constitu-
eixen el rastre d’una lluita a
mort en una Algèria que viu
una guerra soterrada.

UNA CONSPIRACIÓ
A Doble blanc, Llob s’enfronta a
una conspiració d’alta volada.
Aquí els primers morts són un
escriptor exdiplomàtic i un
professor universitari. Els as-
sassins, aviat identificats, ani-
ran morint violentament l’un
darrere l’altre, fins que, assas-
sinats els titelles, solament
restarà descobrir qui mou els
fils de la tragèdia. No cal dir
que al final de totes dues no-

vel·les l’honrat comissari aca-
barà desvelant el misteri a
costa de posar en perill la
pròpia vida.

Tant a Morituri com a Doble
blanc l’autor posa de manifest
les contradiccions de la socie-
tat algeriana, polaritzada en-
tre l’opulència d’uns pocs i la
misèria generalitzada. En
aquest sentit, totes dues obres
mostren el drama d’una soci-
etat originalment socialista
degradada per la corrupció
que en una bona part és con-
trolada pels negocis inconfes-
sables. Riquesa i misèria. Vio-
lència i vida senzilla. I entre
aquests dos pols un home so-
litari planta cara al crim, a
l’extorsió i a la mentida. El

comissari Llob personifica l’è-
tica possible, una petita flama
en un univers d’ombres.

L’estil de Yasmina Kadhra és
d’una gran bellesa malgrat la
perversitat i l’abjecció del
món que descriu. Les descrip-
cions d’Alger contenen una
innegable tensió poètica, cosa
que posa de manifest la qua-
litat literària de l’autor, que
depassa de molt els límits de
la novel·la de gènere. Així ma-
teix, a pesar del pessimisme
radical de totes dues novel·les,
Kadhra no abandona una cer-
ta esperança optimista que
“un dia finalment la justícia
triomfarà”. Les traduccions de
Joan C. Martí són d’una quali-
tat indiscutible.


