
MOTACIONS

L’eriçó és un llibre quadrat de tres
colors: negre, vermell i blanc. El

negre de les pues de l’eriçó i de les lí-
nies que dibuixen els animals, el ver-
mell de les pomes i el blanc de les pà-
gines com a teló de fons. La història
arrenca amb el passeig d’un eriçó que
ensopega amb una pomera de pomes
a punt per menjar. Però l’eriçó no pot
aconseguir-les i demana ajuda. Primer
serà un ocell que menjarà la fruita i
marxarà sense contemplacions. Des-
prés la girafa, prou alta per abastar
l’aliment, però tant insolidària com
l’ocell. L’últim serà un elefant a qui
l’eriçó pararà una trampa per aconse-
guir el seu objectiu.

El punt de tensió és l’escena de
l’elefant, en què la pàgina canvia de
registre i dóna entrada al color i al
llenguatge abstracte. Tot s’omple de
grafies d’onomatopeies de colors que
donen sensació de força i que omplen
de color i soroll tot l’espai que fins ara
era reservat al blanc. Com la mateixa
sensació que provoca un elefant que
salta i bota fins a fer trontollar el terra
i fer caure la fruita de l’arbre. La dar-
rera imatge de l’elefant és d’una ten-
dresa infinita: només gosarà agafar
una poma pel camí de tornada i mar-
xarà silenciosament.

L’eriçó és una faula moderna de
gargots curosament estudiats i amb
gran força expressiva. Els gargots de
Gustavo Roldán no són feina feta amb
presses. La simplicitat del llibre és una
tasca d’hores per aconseguir treure
tot allò que no cal i quedar-nos allò
que realment val la pena. ❋
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Mosquea?

U
na de les paraules que ha
desaparegut més discreta-
ment a la nova edició del
Diccionari ha estat el
terme arquitectònic mos-

quea, un gal·licisme que el català havia
adoptat ara fa un segle per designar
les mesquites. La raó de la supressió
és òbvia. Malgrat la innegable familia-
rització, via turisme de massa, amb el
terme anglès mosque (que també pro-
cedeix del francès mosquée), l’ús soci-
al del terme mosquea entre catalans
ha estat ínfim. En tot cas, mesquita ha
triomfat sense pal·liatius. Les raons de
l’èxit o el fracàs d’una expressió sem-
pre són enigmàtiques, però mai no cal
descartar la interferència atzarosa d’al-
tres paraules. Per què creuen, sinó,
que els catalans prioritzem el verb es-
timar per damunt d’amar? S’imaginen
la tòpica situació d’esfullar la margari-
da tot dient: m’ama o no m’ama? Oi
que els semblaria més adient fer-ho
amb un còctel Margarita a la mà?
Doncs això, que el verb mosquejar
potser interferia massa en la mosquea,
sobretot en els temps que corren. És
clar que tot sovint fugir del foc vol dir
caure a les brases, perquè el mot mes-
quita té una segona accepció: “Mescla
semilíquida d’orins i matèries fecals
[...] per a adobar els camps”. Espero
que ningú no es mosquegi. ❋
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❚Avui critico jo
‘Avui critico jo’ és

l’espai a través del
qual tots podeu exer-
cir de crítics literaris

de manera pública, tot
i que en format sintè-
tic, això sí. Cada set-
mana us proposarem
un títol i publicarem
en aquest suplement

una selecció dels
comentaris que ens

envieu via web.
És l’hora de dir-hi

la vostra

Aquest llibre és absolutament
genial. Us el recomano.
■ Txell

Una mediocritat. Vaig confon-
dre l’escriptor (una persona
educada i agradable) amb la
seva obra: un llibre carca, ple
de prejudicis contra dones i ho-
mosexuals –exactament el
contrari que preconitza
l’autor–, pèssimament escrit i
amb falta de creativitat. És un
pobríssim intent d’imitar El car-
reró dels miracles, de Mahfuz.
■ Binigaus

Novel·la madura, tranquil·Ia i
contemplativa. Recorre el
món real de les ambicions i
les enveges, la violència i els
diners; però també de l’opti-
misme i el plaer vital que

envolta l’actual i canviant
societat egípcia, que anirà
guanyant una presència
creixent. El resultat d’aquest
xoc és del tot imprevisible.
■ El llegidor pecador

Una fotografia perfecta de la
societat àrab escrita d’una ma-
nera que enganxa i amb al-
guns personatges entranya-
bles i amb un cert grau de final
feliç (el fanàtic va al cel amb
les hurís, la parella es casa
malgrat la diferència d’edat...).
■ Joan

Des d’Europa tenim la sensa-
ció que hi ha un ressorgiment
de la literatura africana, però
aquesta literatura sempre ha
existit: som nosaltres que la
descobrim ara. En els països

àrabs les pressions polítiques
i religioses han encotillat els
seus autors. A Egipte, a part
del Nobel Mahfuz, Al Aswani
és l’únic que s’ha atrevit a
tocar temes prohibits, amb
més o menys encert, però cal
agrair-li la valentia.
■ Goku

Hauria de ser de lectura obli-
gatòria per a tots aquells que
viatgen a Egipte de turistes,
perquè ofereix una visió molt
més profunda d’aquesta soci-
etat que viu el contrast entre
la tradició i els canvis.
■ La letrice

L’autor ens exposa una situa-
ció dramàtica: un país cor-
rupte, una classe dominant
afrancesada, la reislamització

del país, l’actuació brutal de
la policia... Si fem abstracció
del país on passa l’acció, ¿no
podem aplicar la situació en
molts altres països?
■ Xavier

Precisament l’he llegit aquest
estiu. Està molt ben escrit i és
un retrat de la vida quotidiana
dels veïns que viuen en un
bloc de vivendes a la ciutat
del Caire. Alguns personatges
no estan tan lluny de nosal-
tres, sobretot els de les dones.
És un món molt masclista, en
què les dones tenen moltes di-
ficultats per tenir una feina,
per estudiar. Sense ser un as-
saig, a vegades fa la sensació
que estàs davant d’un docu-
mental. Recomanable.
■ Assumpta C
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