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Que Al·là
ens agafi confessats

D
éu n’hi do la
mala bava que
gasta Y.B.,
l’autor d’Ala su-
perstar (Ana-

grama). És el primer autor
àrab i musulmà que, sense
complexos, reparteix llenya
de la bona a tort i a dret. Per
entendre’ns, si el món mu-
sulmà va muntar la que va
muntar per unes simples
caricatures del profeta, per
la publicació d’aquest llibre
hauria d’organitzar d’avui
per demà una jihad exter-
minadora. No ens estranya
que l’autor, que va haver de
fugir d’Algèria per cames, el
signi amb pseudònim.

El protagonista és un dels
àrabs musulmans de la pe-
rifèria parisenca que vam
veure fa mig any cremant-
ho tot. Ell, però, encara no
té vint anys i vol sortir-se’n,
vol ser famós. És espavilat,
enginyós, i vol ser comedi-
ant d’aquells que fan monò-
legs tipus El club de la co-
media, però de contingut
trencador. Per entendre’ns,
fa frases del tipus “Per a un
àrab és més fàcil entrar a Al-
Qaida que a la TF1” (la pri-
mera cadena de la tele fran-
cesa). Tant aviat fa conya

amb les víctimes de les bom-
bes del metro de París i amb
els morts de Nova York de
l’11-S com amb els matei-
xos musulmans. Aquí hi in-
clouríem la presència d’un
imam corrupte que accepta
de dictar una fàtua contra el
personatge (fabulós a nivell
promocional ja que l’iguala
amb Rushdie) a canvi d’una
participació en els beneficis
de l’espectacle. El que Y.B.
proposa és més que humor
negre, és humor amb olor
de socarrim de membres
amputats.

Deixin-se estar de Michel
Houellebecq i de la seva crí-
tica al sistema de vida fran-
cès i, per extensió, als mu-
sulmans. Alá Superstar és
molt més provocador, per-
què l’ha fet un musulmà. I
mil vegades més divertit (i
per tant, molt més ferotge i
real). Aquest llibret és una
bomba que a França ha fet
molt de mal. Aquí no en farà
tant per moltes raons. En
primer lloc, tots els referents
de la narració són francesos.
La majoria –tret de Sarko-
zy– ens són desconeguts i,
per tant, ens perdem la
broma contínua que hi fa
l’autor. En segon lloc, el llibre

En qualsevol cas, Alá
Superstar es llegeix d’un
cop i hi ha moments en
què et trenques literal-
ment de riure malgrat tu
mateix. Saps que estàs ca-

Y.B. és el pseudònim amb què, per motius de seguretat, signa l’autor de la
controvertida novel·la ‘Alá Superstar’ (Anagrama) ● L’humor que omple les
seves pàgines, més que crític i negre, fa olor de socarrim ● Lluís-Anton Baulenas

M’arriba un exem-
plar de Lepra
d’or, l’últim llibre
publicat per Ro-

ser Cardús. L’editor Miquel Ari-
many va decidir-se el 1976 a in-
cloure aquest recull de contes
dins la col·lecció La Roda. No
era el primer llibre que Arimany
li editava: el 1958 n’havia difós
un primer aplec de rondalles, El
príncep bandoler, i dos anys
després en vindria un altre, La
noia del rostre canviant.

Lepra d’or conté sis relats i
una novel·la breu, Viatge en
tren. Cardús fa gala en les set
peces d’una notable sobrietat
expressiva imostrahabilitatper
descriure retalls de realitat que
amaguen drama i misteri exis-
tencial. Diríeu que hi ressonen,
ara o adés, un personatge de
Ruyra o una anècdota de Pru-
denci Bertrana o de Pirandello.

He rebut el llibre amb una
nota que anuncia gestions per a
la seva reedició. Espero que ar-

ribin al port que es mereixen. Si
sempre és dur morir-se, més ha
de ser-ne per a un escriptor des-
aparèixer quan la seva obra en-
cara no ha estat reconeguda.
Víctima d’aquest malefici, l’ho-
menatge pòstum que Arimany
va retre fa trenta anys a Roser
Cardúsvacaure,comsolpassar,
en sac foradat.

Lepra d’or
Roser Cardús
Arimany. Barcelona, 1976

Roser Car-
dús, farma-
cèutica de
formació,
va ser
narradora i
traductora

Llibres recuperats

L’autor d’‘Alá Superstar’ es fot de tothom, àrabs inclosos. PAULO WHITAKER - REUTERS

Oriol
Izquierdo

Reeditar

ient en el parany de l’autor
i, tot i així, no ho pots evi-
tar, encara que intueixis
que aquest noi, joveníssim,
fatxenda, saberut, amb
sentit de l’humor, potser
acabarà amb una bala al
cap, amb l’esquena trenca-
da per un bat de beisbol… o
d’una tercera manera del
tot inesperada. I no en sa-
bries l’origen: els germans
musulmans, els integristes
catòlics o els ultranaciona-
listes francesos?

Hi ha un homenatge, implí-
cit i interessant, a Frantz
Fanon (1925-1961) un
dels intel·lectuals de la re-
volució africana, vehiculat
a través d’un personatge
secundari, conscienciat.

Alá Superstar ens con-
fronta amb una realitat
que també és la nostra –o
ho serà ben aviat– i, sobre-
tot, ens confronta amb
una altra manera, molt
més radical, molt més
francesa, finalment, de cri-
ticar el sistema.

Finalment, vull expres-
sar el meu agraïment pel
mot amb què l’editorial
descriu Y.B. a la solapa: de-
sopilant. És un valor afe-
git. Me’n vaig al diccionari.

ferent de la que els seus ger-
mans de religió tenen a Es-
panya. Hi ha un odi latent,
derivat del final de la situació
colonial, que encara no ha
estat superat.

té la dificultat afegida d’estar
escrit en argot (la traducto-
ra, immillorable, però de mi-
racles, no se’n poden fer). En
tercer, la situació dels mu-
sulmans a França és molt di-

Roser Cardús (Barcelona,
1920) es va llicenciar en far-
màcia el 1942, es va casar el
1945 i va ser mare de cinc fills.
El 1938 va signar la traducció
de la novel·la Flush, de Virginia
Woolf, i anys després la de Fu-
neral a Berlín, de Len Deigh-
ton. Va morir el novembre del
1974, als 54 anys. Arimany
anunciava que preveia impri-
mir un altre recull de contes,
Figures en escorç, que sembla
que mai no ha vist la llum.


