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L
a història de la Parva-
na, el personatge que
l’escriptora canaden-
ca, Deborah Ellis, fa
servir en aquestes dues

novel·les, com a testimoni de la
guerra més recent de l’Afganis-
tan, en l’etapa del poder dels
talibans, recorda, per associació
d’imatges, el personatge prota-
gonista de la pel·lícula Osama,
del cineasta afganès Siddiq
Barmak, que es va poder veure
fa uns mesos aquí, després
d’haver estat presentada a la
Quinzena dels Realitzadors del
Festival Internacional de Can-
nes l’any passat.

El cas de moltes noies afga-
neses preadolescents converti-
des, en aparença, en nois, amb
el cap rapat, amb vestit de ger-
mans seus, per poder sortir de
casa sense la burka imposada a
les dones, i per poder circular
amb una relativa llibertat i fer
d’element d’enllaç amb l’exte-
rior i de supervivència de la fa-
mília reclosa, s’ha convertit
gairebé en el símbol de la cru-
eltat de l’Afganistan modern,
superat amb la feble represa
actual.

Les novel·les El pa de la guerra
i El viatge de la Parvana se cen-
tren en una d’aquestes noies
afganeses i reflecteixen, amb
ull de càmera, però des de l’in-
terior de la reixeta de la burka,
els perills, els riscos, les angoi-
xes, els petits heroismes, les
rancúnies, les petites venjances
i les ganes de sobreviure en un
infern, com ho va ser el de
l’Afganistan bèl·lic per a la po-
blació corrent.

CAMPS DE REFUGIATS
Deborah Ellis, l’autora, vincu-
lada a moviments pacifistes, va
passar una llarga temporada
parlant, en camps de refugiats
afganesos al Pakistan i Rússia,
amb dones i nenes que havien
viscut i patit la maldat i la sal-
vatgia dels talibans. Aquesta
documentació oral i el fet
d’haver conegut personalment
la mare i la germana d’una
d’aquestes nenes convertides
en nois, sobretot a Kabul, li

forneixen un material amarat
de realisme, que emmotlla amb
traça literària, però que no ce-
deix en cap moment a relatar
els fets més cruels. La guerra és
mort i esperança a la vegada.
Aquests són els dos rails que
segueix l’autora.

La primera novel·la, El pa de la
guerra, és més efectiva que la
segona. Relata el temps del
canvi de règim a Kabul i el pas
de la llibertat a l’opressió tali-
bana, marcada, doncs, pel canvi
de noia a noi que la protago-
nista ha de fer. La seva lluita al
carrer per alimentar la família,
el pare empresonat, la presèn-
cia de mutilacions i pedregades
al camp d’esports i la resistèn-
cia interna de la mare i una
amiga seva, per la dignitat i
l’educació, són elements que
toquen de peus a la pols dels
carrers enrunats de Kabul –a-
bans una ciutat culta i ama-
ble–, i de la resta de poblacions
de l’Afganistan.

En canvi, en la segona no-
vel·la, El viatge de la Parvana, el
recorregut de la fugida de la
protagonista, en una mena de
travessia del desert, que la por-
tarà a trobar la mare i les ger-
manes –l’element més endolcit
de les dues novel·les–, té més el
caràcter d’aventura, tot i que
tampoc no cedeix gens a la
brutalitat de la rereguarda i del
rastre que deixa la guerra.

El pa de la guerra i El viatge de
la Parvana són dues novel·les
que s’afegeixen a la necessitat
de la generació literària d’a-
quest tombant de segle de par-
lar de fets que han acabat amb
la fal·làcia de la societat del
benestar. No hi pot haver, mo-
ralment, benestar social per a
ningú mentre una meitat del
món contempla, a cops de pín-
dola televisiva, com l’altra mei-
tat és víctima del principal pe-
rill de la societat actual: els po-
ders consentits, però disfressats
de fam, misèria i guerres.
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E
l plantejament narra-
tiu i el moment de
creació de La casa de
enfrente i d’Escalera de
vecinos és força dife-

rent, malgrat partir d’un nus
argumental força similar de les
vivències d’una comunitat de
persones que comparteixen es-
cala. A l’obra del desaparegut
Alfredo Pons la comunitat de
veïns es converteix en el reflex
del cantó fosc del conjunt de la
societat. La intimitat que pro-
tegeixen o tanquen les parets
dels diferents pisos es conver-
teix en un escenari en què es
representa la soledat, sigui
compartida o no, l’enfonsa-
ment de l’ordre familiar, el
despullament de les hipocresi-
es i la confrontació de les frus-
tracions. Un munt de petites
històries que conviuen o s’en-

trecreuen amb la intensitat
narrativa i explicitació sexual
amb què Pons apropava a, i al-
hora allunyava de, la seva obra
a la realitat.

La primerenca obra de la
francesa Vanyda fixa en canvi la
seva mirada en un grup humà
més petit, el que viu en un
edifici de tres pisos: una parella
jove, una altra de més gran i
una dona que viu amb un fill
petit i està embarassada d’un
altre. La narració, aquí, es re-
geix pel ritme lent de la quoti-
dianitat, en què aparentment
no succeeixen fets dignes de
nodrir els codis de la ficció. Pe-
tites anècdotes i temps morts
ens apropen a la personalitat

de personatges anodins, fins
que s’arriba a un nucli dramà-
tic en què els sentiments aflo-
ren amb la intensitat que en-
volta a les grans decisions.

Aquesta és una manera de
narrar, molt propera a la del
francès Frederic Boilet, autor
del pròleg, que amb la japonesa
Ken Takahama descriuen a Ma-
riko Parade la dolça tristesa del
final d’una relació. L’espai dra-
màtic en què es va teixint
aquest adéu no és el de la con-
frontació sinó el de la inevitable
caducitat de les passions, per
això el dolor més gran prové de
la renúncia prèvia a l’assalt al
cel o a l’infern de l’amor sense
límits temporals.
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P rimera part de la sèrie
d’aquest autor que
transporta els lectors a

l’Àfrica de fa dos-cents mil
anys, en plena evolució dels
primers éssers humans mo-
derns, els primers Homo sapi-
ens sapiens, els primers xerra-
meques. L’autor s’inventa el
passat i l’amaneix amb lle-
gendes.
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Barcelona, 2004.
A partir de 12 anys.

A la terra dels víkings, un
poblat de trolls magní-
fics fan incursions i

malvestats a les granges de la
regió. La novel·la de gènere
fantàstic porta els protago-
nistes a una situació arrisca-
da, després de la mort del
pare d’un d’ells, i a una his-
tòria d’amor. Fantàstic i ro-
màntic en la línia del gènere.
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Barcelona, 2004.
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L’ autora, que a més és
llibretera a Canter-
bury, situa la seva no-

vel·la a la ciutat on treballa i la
inicia en un tren, amb aires
Rowling-Potter. El seu prota-
gonista es veu involucrat en
una croada per eliminar totes
les bruixes d’Anglaterra. I un
es pregunta: ¿per què no les de
tot el món, posats a fer neteja
d’una vegada? Novel·la clònica
del fenomen Potter.


