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No cal dir que cada època té
una vergonya i una de les
més grans de la segona
meitat del segle XX ha

sigut la tragèdia del poble palestí, la di-
àspora i la persecució allà on s’han de-
fensat. Molts jueus i projueus hem de-
fensat que una aliança entre hebreus i
àrabs els haurien convertit en una po-
tència,que l’enemichaviensigutelseu-
ropeus: espanyols, russos, alemanys,
fins i tot els catalans que van expulsar
les comunitats jueves a l’Edat Mitjana.

Una de les principals seqüeles de la
Segona Guerra Mundial van ser conflic-
tes com el que van provocar les quatre
guerres arabo-israelianes i les posteri-
ors intifades. Entre tot això, repressió
pura i dura. Ho podríem veure des dels
seus escriptors, tots exiliats o assassi-
nats. El gran símbol Mahmud Darwix,
expulsat del seu poble natal, va haver
de patir tota mena d’humiliacions, fins
i tot un tanc va entrar i va destruir la
seva casa museu. Murid Barguti, expul-
sat de Ram Al·lah, es va haver d’exiliar
del Caire quan Sadat va visitar Tel Aviv
el 1977. Pitjor sort va tenir Gassan Ka-
nafani, expulsat el 1948 de Jaffa, que va
viure a Damasc, Beirut i Kuwait abans
de ser assassinat el 1972 en un atemp-
tat del Mossad, els serveis d’intel·ligèn-
cia israelians. Tots tres escriptors, com
tants altres, exemplifiquen el destí d’un
poble abandonat i maltractat, les vícti-
mes de les víctimes.

Les víctimes de les víctimes

¿Hi ha alguna frontera
entre la narrativa per a
adults i la juvenil? La
pregunta tindria més d’una
resposta, però, com se sap,
argumentant podem
justificar, fins i tot, els crims
més execrables de la història
de la humanitat. Ho dic a
propòsit de la destacada
escriptora de literatura per a
joves i nens Sofie Laguna 
(Sidney, 1968), que publica
en català la seva primera
novel·la per a adults, Un pas
en fals (Amsterdam). L’obra
dura i “amb final
absolutament demolidor”
–que, com totes les contres

de la col·lecció, és
demolidorament exagerada–
té un to condescendent i un
llenguatge tan fantasiós que
el lector no sap com ha de
llegir. Aquesta observació
seria extrapolable a Dickens,
Carroll i Salinger, però la
desconfiança ve donada per
fer-nos passar gat per llebre,
per extrapolar autors d’èxit,
rejovenir el mercat i deixar
el públic adult amb un pam
de nas.

Fa una setmana vaig
moderar un debat al
cinquè congrés que se
celebra a Lió sobre la

novel·la, patrocinat per
Villa Gillet i el diari Le
Monde. Les xerrades i
debats eren a vessar, més
de cinc-centes persones
per sessió, amb
intervencions d’escriptors
de la categoria d’Aharon 
Appelfeld, Pascal Quignard,
Rick Moody, A.S. Byatt, Siri 
Hustvedt, Manuel Rivas,
Hanif Kureishi i Lidia Jorge, 
entre molts altres. Em va
tocar una taula amb Nancy 
Huston, Sasa Stanisic i
Antonio Ungar. Tots tres
viuen en la frontera entre
l’enfocament del punt de
vista del nen o de

l’adolescent en la novel·la
diríem que per a adults.
Tots tres van coincidir en el
creixement de l’experiència
a partir de la novel·la
d’iniciació i la dificultat de
situar-se en el punt de
vista del nen, “des les
seves emocions internes
fins al cap dels lectors”.
Malgrat la força i talent de
les seves obres, de la
intensitat dramàtica dels
relats, em va costar
assumir que els seus
bestsellers no tenien, a
priori, aquesta vocació. Tot
i que vendre llibres no és
cap delicte. Al contrari. ❋

Literatura estrangera ❚

Fronteres entre joves i adults

mera mostra les vicissituds de tres pa-
lestins i el xòfer, que intentaran fer una
travessa pels deserts que uneixen Bàs-
sora i Kuwait. Sota el sol abrusador i
dinsdeldipòsitd’uncamiócisterna, tots
tres intentaran trobar la terra promesa

després del desert, “l’infern de Déu”.
Des del moment de trobar-se, des dels
capítolsbiogràficsdelspersonatges fins
als minuts inacabables per creuar la
frontera camuflats perquè no els des-
cobreixin, Homes sota el sol té el vigor i
el dramatisme dels grans relats de He-
mingway i un intimisme amarg, cisellat
amb la profunda cicatriu de la derrota.
Algunes d’aquestes criatures estan
marcades per les mutilacions de la
guerra, el xòfer té visions –mentre fa
volar el camió per terra de ningú– de
l’impacte de la bomba que el va deixar
impotent. Un retrat desolador, amb un
final que no hauria signat ni Ignacio Al-
decoa. L’altra novel·la, Retorn a Haifa,
escrita sis anys després, el 1969, té les
controvèrsies de l’exili quan un home
quetornaaHaifaes trobael seu fill con-
vertit en soldat israelià.

La lectura de Kanafani, indispensa-
ble, es pot complementar amb Tastant
el cel. Una infantesa palestina (Edito-
rial Casals), d’Ibtisam Barakat, el com-
movedor testimoni, en forma de me-
mòries, d’una noia palestina durant la
guerra i l’ocupació israeliana. Barakat
viu a Columbia (Missouri), on s’ha es-
pecialitzat en seminaris sobre literatu-
ra autobiogràfica. Des de líders de la
insurrecció, com Barguti, Darwix i Ka-
nafani, fins a joves que han viscut anò-
nimament la injustícia, tots aquests lli-
bres deixaran constància d’una vergo-
nya que travessa els segles.❋

Fent una demostració més del seu
magnífic catàleg, el Club Editor presen-
ta una traducció de dues de les nouve-
lles de Gassan Kanafani, Homes sota el
sol i Retorn a Haifa. Dues novel·les
breus, plenes d’intensos clímaxs. La pri-
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L’escriptor palestí Ghassan Kanafani va ser assassinat pel Mossad el 1972
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