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Un vell actor americà,
glòria del cinema inter-
nacional, retirat del món
en una finca a prop de

Roses, un artista plàstic de fama
mundial que viu a Londres, un jove
amb pocs escrúpols que es dedica al
sexe per internet, una noia per en-
tremig marcada per uns fets traumà-
tics esdevinguts en la seva infantesa
i uns quants membres de les màfies
russes dedicades a l’extorsió i a la
droga són els components d’un còc-
tel que en segons quines mans pot
esdevenir caòtic i en segons quines
altres explosiu.

Novel·la❚ Joan Josep Isern
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És possible un islam progressis-
ta? Ho és en el sentit que sigui

capaç d’assumir els criteris bàsics de
convivència que ens hem donat les
societats occidentals, inclosa la ca-
talana? És compatible l’islam amb la
identitat catalana? Ho ha estat en el
passat? Ho pot ser en el futur? A
totes aquestes preguntes, i a d’al-
tres, respon de manera contundent
Abdennur Prado, president de la
Junta Islàmica Catalana. Ho fa, es-
clar, en positiu.

Ho fa també de manera convin-
cent? Això ja seria una mica més dis-
cutible. I ho és per dos motius. El
primer, el fet que tal vegada vulgui
acarar-se, en un sol volum, amb
molts fronts alhora. La història i el

Assaig❚ Àngel Duarte

L’islam que torna
present, la gestió de les institucions
i la pluralitat interna de la comuni-
tat de creients, aquí i al món. El
segon, i aquí tal vegada pesin, ho re-
conec, les manies de l’autor
d’aquesta nota, perquè hi ha una
gran distància entre el que són les
realitats de la comunitat musulma-
na –o, si més no, les realitats que co-
neixem– i les que es presenten com
a expectatives; en matèria, per
exemple, de drets dels individus o
d’autonomia de les consciències
personals en l’ordre moral, social,
polític, econòmic...

En qualsevol cas, ens trobem da-
vant d’un llibre valent. Una obra de
combat contra el que l’autor entén
com a prejudicis racistes; un text lle-

gidor que no eludeix la polèmica,
que dóna nom a les coses, que
aposta pel pluralisme –com a
mínim, aquí–, que adverteix del risc
d’obviar la presència i la importàn-
cia de la comunitat musulmana a
casa nostra: pot obrir les portes a in-
fluències radicals poc desitjables
entestades en lectures, diu el mateix
Prado, obscurantistes i reaccionàri-
es de l’Alcorà.

En altres paraules, estem davant
d’un llibre que convida a pensar.
D’una banda, als mateixos musul-
mans catalans, conversos o nouvin-
guts. De l’altra, a la resta de conciu-
tadans, cristians o no, creients o de-
cididament ateus. No és pas un
mèrit menor.❋

L’habitació
d’en Beckwitt
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La novel·la descriu
uns personatges
marcats des de la
seva infantesa per
una relació irregular
amb la figura del pare
i combina de manera
convincent tres
històries simultànies
que van canalitzant
els respectius
desenvolupaments
cap a un final comú
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El retorn
de l’islam
a Catalunya
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Aquests són els ingredients de la
recepta amb què Àngel Burgas (Fi-
gueres, 1965) ha cuinat L’habitació
d’en Beckwitt, una novel·la ambicio-
sa i ben travada al voltant de tres ge-
neracions de la família Beckwitt –el
pare Ben, actor; el fill Samuel, artis-
ta, i el nebot Melvin, jove i sense ma-
nies– caracteritzades per la incomu-
nicació i uns caràcters poc dotats per
a la vida en societat.

La novel·la s’entreté en la descrip-
ció d’uns personatges marcats des
de la seva infantesa per una relació
irregular amb la figura del pare i
combina de manera convincent tres

històries simultànies que van cana-
litzant els respectius desenvolupa-
ments cap a un final comú que
m’atreviria a dir que no constitueix
el millor valor del llibre.

La història comença amb un fil
d’intriga portat per un personatge
que apareix ferit a plena nit a les por-
tes de la casa d’una de les protagonis-
tes. D’aquest individu sabrem que
abans que l’enxampés la policia havia
enterrat una estampa amb una icona
mogut per unes intencions o un sim-
bolismesobreelsqualsnose’ns torna
a parlar en la resta de la novel·la. O al-
menysnoambla intensitatquedona-

ria a entendre la importància amb
què es descriu el fet al començament.

És un detall de poca importància,
evidentment, i que no desdibuixa els
contorns d’una novel·la ben constru-
ïda i que es llegeix amb interès crei-
xent per saber com resol l’autor els
diferents fils d’intriga amb què ha
construït la trama.

En la contracoberta l’editor ens
diu que L’habitació d’en Beckwitt té
“ritme trepidant”. Una frase que a
força d’usar-la a tort i a dret cada
vegada vol dir menys coses i que
crec modestament que es podrien
haver estalviat.❋

L’autor respon tot de dubtes sobre
l’islam en relació amb Catalunya
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Sobre pares i fills


