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Narrativa
La gran concubina
d’Amon
Albert Salvadó
Columna
Barcelona, 2005

Òscar Montferrer

Al’hora de transitar
per les sorres del de-
sert i de navegar per

les aigües del Nil en les pàgi-
nes de La gran concubina
d’Amon, Albert Salvadó no
es complica la vida. Cal pen-
sar que la rastellera d’obres
que, amb un encert més o
menys afinat, tenen com a
referència principal l’Egipte
antic, el dels faraons i les pi-
ràmides, pot fer caure en la
temptació d’embarcar-se en
explicacions i descripcions
que, com més extenses es
volen, més poden posar al
descobert els flancs febles
de la ignorància de l’autor,

Crítica

Narrativa
Retrat amb negra
Joaquim Carbó
Perifèric Edicions
València, 2005

Anna Tomàs

Lletraferit com pocs,
Joaquim Carbó
(Caldes de Malave-
lla, 1932) s’inicia

com a narrador a finals dels
anys 50, a les darreries del
realisme social, i hi aporta
certa dosi d’humor. Vinculat
a la revista Cavall Fort des
del primer exemplar, l’any
1961, forma part del consell
de redacció de la revista i
desenvolupa una extensa
dedicació als llibres per a in-
fants i joves, que alterna
amb narracions per a
adults. Ara ens presenta un
nou títol que, a més de ser
un bon exemple del gènere
de la novel·la d’aventures,
conté una important refle-
xió sobre el comportament
humà i les conseqüències
del colonialisme.

La història s’inicia quan al cor
del barri barceloní on viuen
el David i els seus amics s’hi
instal·la un grup de caps ra-
pats que intenta imposar per
la força la seva llei. Després
de veure’s la cara amb més
d’un d’aquests joves d’extre-
ma dreta que s’omple la boca
parlant de puresa de raça i
d’éssers inferiors, el David es
veu obligat a fugir. És alesho-
res quan la foto d’una noia
africana en un camp de refu-
giats el durà a afegir-se a una
expedició que té com a ob-
jectiu Nisòtia, un país africà
fictici que l’autor situa entre
Rwanda, Burundi i la Repú-
blica Democràtica del Congo.
No es tracta, però, d’un bon
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El Camp de la Bota

El narrador Joaquim Carbó. CRISTINA CALDERER

Assaig
El Camp de la Bota,
entre els
afusellaments
i el Fòrum
Rosa Domènech
Pròlegs de Montserrat Colomer i
Josep M. Huertas Claveria
Hacer Editorial. Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Rosa Domènech, di-
plomada en treball
social, té una gran

experiència en el camp so-
ciopolític dels serveis soci-
als. L’autora d’aquest tre-
ball va iniciar-se en el món
del treball social l’any 1962,
en el suburbi barceloní del
Camp de la Bota. La seva

tasca ha continuat per di-
versos departaments dels
serveis socials i ha donat
classes i assessorament
arreu d’Espanya. Ha escrit
nombrosos articles per a re-
vistes especialitzades i el
1989 va publicar el llibre
Panoràmica dels serveis
socials i el treball social,
1939-1988.

L’assaig que Rosa Domè-
nech ens presenta és la te-
sina amb què va acabar els
seus estudis d’assistent so-
cial el 1965. Domènech es-
tudia el barraquisme que va
patir Barcelona durant
l’època del franquisme i,
més concretament, fa testi-
moniatge de la vida al
Camp de la Bota. Rosa Do-
mènech analitza la situació
del barraquisme i explica

quin era el mètode de tre-
ball que se seguia per com-
batre les necessitats dels
habitants de les barraques.

L’autora fa una aportació im-
portant per conèixer quin
era l’abast del problema del
barraquisme a Catalunya, i
que les autoritats fins i tot
promovien fent construir
barraques, això sí, provisio-
nals, per pal·liar el dèficit
d’habitatges. Un cens de
1963-1964 feia conèixer
que, en aquest barri o po-
blat barceloní, hi vivien 727
famílies. Per les mateixes
dates existia el barraquis-
me als suburbis de Pequín,
el Somorrostro, Montjuïc i
altres indrets de Barcelona.

El Camp de la Bota, antic
camp de tir napoleònic, va

L’andorrà Albert Salvadó és autor de ‘best sellers’ històrics. JORDI GARCIA

destí. Els que han pogut
fugir-ne relaten horroritzats
la lluita entre les forces d’un
govern molt feble i les diver-
ses guerrilles, obsedides pel
domini de cada ètnia, i ali-
mentades amb armes i di-
ners estrangers.

Tot i que les peripècies
narrades, les referències
constants a clàssics juvenils
com ara Tom Sawyer i Tar-
zan, i el llenguatge planer i
senzill fan pensar que el lli-
bre és únicament per a ado-
lescents, Carbó inclou en el
relat informació abundant

sobre el genocidi de Rwan-
da, sobre el paper de les or-
ganitzacions humanitàries
i sobre el suport amagat de
molts governs occidentals a
aquell seguit de dictadors
africans que tan bé retrata-
va Albert Sánchez Piñol a
Pallassos i monstres.
Aquest fet, sumat a la de-
fensa dels valors humans i
de la màxima “un home és
un home”, llançada per Ber-
tolt Brecht, fan que Retrat
amb negra esdevingui
també una lectura interes-
sant per al públic adult.

sigui qui sigui. És fàcil pen-
sar en aquesta possibilitat
quan hi ha temes específics
que es tracten de manera
sistemàtica amb poca preci-
sió, si no és que l’acosta-
ment es fa ja d’entrada des
de la despreocupació, cosa
que no està gens bé: desa-
credita.

Aquests ai ai ai no són ne-
cessaris a l’hora d’empren-
dre la lectura de la novel·la
de Salvadó, que ja va oferir
en el seu moment un relat
senzill però força engresca-
dor en la novel·la El relat de
Gunter Psarris.

Com es fa sovint, l’autor an-
dorrà empra unes dosis de
realitat a l’hora de generar
una base en què fa descan-
sar una ficció que, en el cas
de la seva obra més recent,
té totes les marques de la in-
triga cortesana. L’Egipte
dels escribes, els monu-
ments funeraris i les divini-
tats com ara Ra i Horus,

posa els escenaris, que no
són gaires: bona part de
l’acció transcorre en cam-
bres i estances, cosa que
atorga tota la importància a
la caracterització i a l’evolu-
ció coherent dels personat-
ges que s’hi mouen. En
aquest sentit, hi ha poques
sorpreses: les cortesanes de
l’Egipte de Salvadó afegei-
xen aquesta condició a la
seva feminitat i responen de
manera perfecta a l’arque-
tip clàssic amb què els
homes identifiquen les
dones i, en justa correspon-
dència, els homes de l’Egip-
te de Salvadó viuen pen-
dents d’una representativi-
tat social que creuen que
controlen amb les seves prò-
pies maneres de fer. Si més
no, aquesta senzillesa a
l’hora d’animar una novel·la
que no es percep pretensio-
sa no llasta l’eficàcia de la
descripció de la successió de
conxorxes i complots que
l’autor resol amb efectivitat.

ser un dels llocs escollits pel
franquisme per aplicar les
execucions sumàries. Re-
publicans de totes les ten-
dències polítiques van ser
passats per les armes en
aquest indret. Josep Maria
Huertas, al pròleg, escriu:
“Troben els ex-presos que la
placa que acompanya el mo-
nument Fraternitat, de Mi-
quel Navarro, ara situat en
territori del Fòrum, pràcti-
cament passa desapercebu-
da i que és una injustícia per
a tants que van deixar-hi la
seva vida durant el fosc pe-
ríode del franquisme que va
del 1939 al 1952, 1.689 per-
sones”.

La recuperació de la me-
mòria cal que tingui present
aquests fets tràgics de la
nostra història i també la in-
justícia social que va repre-
sentar per a moltes perso-
nes viure en condicions in-
frahumanes.Imatge aèria del Camp de la Bota, a Barcelona. ARXIU


