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Hi ha persones que,
quan es jubilen,
haurien d’emprar
un altre verb perquè

no els diguéssim que no ens en-
tabanin. El bisbe Pere Casaldà-
liga i el fotògraf Joan Guerrero
formen part de l’estol dels fal-
sos jubilats. Un ja ha deixat el
càrrec al Mato Grosso, tot i que
hi continua vivint; l’altre no ha
desat mai la càmera al calaix.
No es coneixien, però Joan
Guerrero, català de Tarifa o an-
dalús de Santa Coloma de Gra-
menet, com prefereixin, és un
home tossut.

Sabia que el periodista Fran-
cesc Escribano coneixia bé Ca-
saldàliga –brasiler de Balsa-
reny, català del Mato Grosso–
des que va escriure l’emotiva
biografia Descalç sobre la terra
vermella, i un dia va anar a
veure’l i li va ensenyar una part
de les fotos que havia fet a
l’Equador, Nicaragua i El Sal-
vador, i li va explicar com li
agradaria que un home a qui
admirava, dom Pedro, com li

diuen al Brasil, posés lletra a la
música d’aquelles imatges.

El resultat d’aquella visita és
un llibre colpidor, Els ulls dels
pobres (Edicions 62). El bisbe
i el fotògraf, Pere i Joan, es van
conèixer a El Salvador l’any
2000, mentre participaven en
una celebració popular que re-
cordava el bisbe Óscar Rome-
ro, assassinat per la ultradreta
d’aquell país. I, no podria ser
d’una altra manera, explica al
pròleg el mateix Escribano, els
dos homes de bona voluntat
van posar-se d’acord.

Pere Casaldàliga havia escrit ja
poesia, tot i que ell creu que
“tots som poetes, però que
només els poetes tenen la sort
de poder dir-ho”. Va agafar les
fotos de Joan Guerrero i les ha
acompanyades d’uns textos
breus. Més de cent imatges
han estat il·luminades pel
pensament d’un home que se-
gueix al seu lloc, a São Felix
d’Araguaia, aixecant la veu en
defensa dels humils, que són

la majoria en aquell racó del
Mato Grosso. Si m’obliguessin
a triar dues imatges i dos pen-
saments, em quedaria amb el
nen carregat amb eines de
treball, que du aquest text:
“Tinc la infància prohibida, /
he de jugar a fer-me gran”, i la
que figura a la portada i
també dins (i que il·lustra
aquest article), una nena amb
cara trista, que està acompa-
nyada per aquesta reflexió:
“Si no sabeu llegir els meus
ulls, / no servirà de res / que
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Els ulls i la veu
dels pobres

L’Alcorà

Parlem-ne

Apropòsit de la Festa del Xai de
l’altre dia, rescato un fet de la
màxima importància: l’any
2001 l’editorial Proa publicava

la traducció de l’Alcorà, feta al llarg de
vint anys pel basc Mikel de Epalza, cate-
dràtic d’Estudis Àrabs i Islàmics a la Uni-
versitat d’Alacant, en col·laboració inten-
sa (reunions setmanals) amb Josep For-
cadell i Joan M. Perujo. El llibre inclou
cinc estudis alcorànics i una introducció
on se’ns il·lustra de les circumstàncies es-
sencials de l’obra i de la versió.

Mahoma recitava fragments d’aquesta
doctrina als seus deixebles i ells van reco-
llir en un llibre tota aquella tradició con-
servada de memòria. Es tracta d’una
obra mig literària mig religiosa, “que diri-
geix la vida de gairebé mil milions de cre-
ients musulmans actuals” (recordin el
que dèiem l’altre dia a propòsit de la Ilía-
da: són obres que encarnen el sistema de
valors d’una comunitat). Epalza ens ex-
plica (aquí i en una entrevista publicada
el 2002 per Juli Capilla) les novetats re-
llevants d’aquesta empresa: és la primera
traducció catalana directa i total; és la
primera que dóna prioritat als contin-
guts (si cal, afaiçonant perifràsticament
idees més sintètiques de l’original o do-
nant entre claudàtors aclariments suple-
mentaris per a un lector no àrab ni mu-
sulmà); és la primera que mira de repro-
duir la rima i el ritme “equivalents a la
prosa rimada del text àrab”, inspirant-se
en els Psalms de la Bíblia i en els versos
de Turmeda; i la primera “que utilitza
una forma tipogràfica semblant al vers
lliure” de l’original, forma que jo només
podré donar de manera pàl·lida. Epalza
es preocupa també d’altres aspectes orto-
tipogràfics i lingüístics: posa en majúscu-
la Al·là, Déu “i tots els adjectius i pro-
noms que es refereixen a Ell”, tracta Déu
de tu, etc. Els il·lustro tot això.

“Hi ha entre els homes gent que va
dient: / «Nosaltres, certament, creiem
en Déu, Al·là, / i en l’últim dia, / dia del
judici, dia del triomf de la religió». / Però
no hi creuen! / Ells el que volen és enga-
nyar Déu, Al·là, / enganyar els que sí que
hi creuen; / només s’enganyen ells ma-
teixos” (2.9). “No hi ha cap inconveni-
ent, ni cap pecat / [de parlar sense la cor-
tina a les dones de la casa], / si són els
pares d’aquestes dones, / si són els fills o
els germans, / si són nebots, d’una ger-
mana o d’un germà, / si són esposes o es-
claves de qui els parla” (33.55).

Vegin el ritme: “Són sords, són muts,
són cecs. / No podran ja tornar a Déu,
convertir-se!” (2.18); “El teu Senyor va
dir llavors a tots els àngels: / «Jo estic
posant / sobre la terra / l’home creat /
com un vicari, / amb poder Meu»”
(2.30). Més aclariments: “Vindrà un fill
teu, Iàhia [per Joan el Baptista], / con-
firmador d’una paraula / que ve de Déu
[per Issa, Jesús]” (3.39); “Àlif, lam,
mim [lletres de l’alfabet àrab, misterio-
ses]. / Aquesta és, doncs, una escriptura
miraculosa, signe diví” (31.2). I les ma-
júscules: “En el nom de Déu Únic, Al·là,
/ el Compassiu per excel·lència, el molt
Misericordiós!” (30.1).

intenti parlar-vos”. N’hi ha
moltes altres que parlen d’in-
justícies, d’esperances, de fe-
licitat enmig de la pobresa…

Afegiria que és una llàstima
que Joan Guerrero no es deci-
deixi també a escriure, ja que
explica unes històries bellíssi-
mes, com aquesta que ha reco-
llit el bon periodista que és Es-
cribano al pròleg: “Diu que va
viure aquesta història a Rio-
bamba, a l’Equador. Anava amb
uns indígenes que van aturar-se
a pregar uns minuts davant
dues creus blanques plantades
a la riba d’un riu. Les creus te-
nien lligades dues cordes que
arribaven fins al corrent de
l’aigua. Les pregàries eren en
memòria de dos infants que
van morir ofegats en aquell in-
dret, les cordes eren per si mai
els infants tornaven a passar
per allà, perquè poguessin aga-
far-s’hi per sortir del riu”.

L’únic defecte d’aquest llibre
tan emotiu és la manca de
peus que identifiquin els llocs i
la gent que hi surt.
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fotos de Guerrero
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