
1327 DE JUNY DEL 2009

CULTU A

Un i l’altre es diuen
Momo. I no em referei-
xo al personatge més
conegut de Michael

Ende, sinó als dos joves immigrats
protagonistes de dues obres de te-
atre franceses que s’assemblen com
dues gotes d’aigua: La vie devant
soi, de Romain Gary, i Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran,
d’Éric-Emmanuel Schmitt.

Laprimerahaestatundelsèxits te-
atrals d’aquesta temporada, amb
Concha Velasco, dirigida per Josep
Maria Pou (La vida por delante), al Te-
atre Goya. La segona, de títol homò-
nim, es va adaptar al cinema el 2003,
dirigida per François Dupeyron i pro-
tagonitzada per Omar Sharif.

A La vie devant soi, de Romain
Gary (Vílnius, Lituània, 1914 - París,
1980), guanyadora, l’any 1975, del
premi Goncourt, hi ha un jove immi-
grant àrab, Momo, que és acollit per
Madame Rose, una exprostituta jueva
resident a París. El jove Momo rep so-
vint consells d’un vell musulmà que
l’instrueix en els eixos bàsics de
l’islam. A Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran, un altre jove, aquest
jueu, anomenat també Momo, esta-
bleix una estreta amistat amb les
prostitutes franceses del districte on
viu i té llargues converses amb un vell
botiguer àrab d’una adrogueria de la
Rue Bleue, amb qui coneix també les

Dos Momos com
dues gotes d’aigua

Juvenil❚ Andreu Sotorra

Textos digitalitzats

Han anunciat que el curs vinent,
a Catalunya, 202 instituts ja no tindran
els llibres de text tradicionals, sinó
continguts digitals. El discurs oficial diu
moltes coses sorprenents, per exemple
que això representarà una nova manera
d’aprendre –ja ens diran quina!– o que
Educació vol arribar a la gratuïtat dels
llibres de text, però que les famílies
hauran de pagar els ordinadors –ja ens
diran on els compren i qui fa el negoci!–.
Bromes a part, moltes editorials ja han
preparat pàgines web a les quals els
escolars podran accedir, no sé si pagant
o gratis. I el llibre en general, i el literari
en particular –el que en diem la lectura

lliure i plaent–, seguirà. La qual cosa
suposa un mena de revolució en la
indústria del llibre, perquè deixarà a la
cuneta la part comercial.

Pel que fa a l’ensenyament, el
públic, i els pares en primer lloc, estan
més preocupats pels continguts i els
nivells aconseguits que per les eines
noves que ens presenten com a solució a
tots els problemes. És una eina més i
prou, i si al darrere no hi ha un bon pla,
un bon professor i un bon esforç
personal, no anirem gaire lluny. Trobo
estrany que hagi passat gairebé
desapercebuda la visita de la pedagoga

sueca Inger Enkvist a la comissió del
Parlament encarregada de redactar una
nova llei sobre educació i de fer el
diagnòstic del nivell (baix) de
l’ensenyament. Som genials i no
acceptem cap mena de crítica? Tot ho
fem bé? L’ordinador ho solucionarà tot. I
ja que parlem d’ordinadors, podria donar
una llista de pàgines de pares crítics amb
el nivell educatiu que no esperen noves
eines sinó noves exigències i actituds.

Els diaris no s’han acabat, i això
que hi ha des de fa temps pàgines i
blogs d’allò més interessants i per a tots
els gustos. Això sí, els diaris cada dia són

millors. Amb la lectura lliure i plaent
passarà el mateix, crec, precisament
perquè el lector hi troba plaer, formació
i informació. Si l’ordinador arriba a la
flexibilitat del llibre i ens dóna un bon
servei, triarem el que ens convingui.
Però ningú no espera que gràcies a
l’ordinador surtin nous Llull, Pla o
Rodoreda, i una llista inacabable.
Sortiran com han sorgit sempre, pel geni
i l’esforç personal. Altra cosa és que els
llegim en paper o en pantalla. I que la
pantalla ens ofereixi uns bons i nous
serveis. Però si darrere el paper o la
pantalla no hi ha persones, tururut viola,
ja podem plegar.❋
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L’acció del relat se
situa en un barri obrer
de París, als anys 60: la
Rue Bleue, entre la Rue
de La Fayette i la Rue du
Faubourg Poissonière,
al districte 9è,
considerat, almenys
aleshores, un barri de
tolerància en un temps
d’immigració cap a
Europa encara
primerenc
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tot allò que el vell Ibrahim li pot dei-
xar: la seva saviesa, el llibre vell de
l’Alcorà, amb dues flors a dins –vet
aquí la raó del títol del relat–, tots els
diners que Ibrahim tenia i l’adrogue-
ria de la Rue Bleue que converteix
el jove jueu Momo en el nou boti-
guer àrab de la cantonada.

Sense adoctrinament religiós
Segurament el títol indueix a creure
que el relat amaga un adoctrinament
religiós. Res d’això. L’Alcorà és només
una excusa perquè el discurs d’Ibra-
him desprengui quina és la seva filo-
sofia de la vida i com ho lliga amb el
desig de viure lliurement sense sen-
tir-se encotillat per la fermesa dels lli-
bres sagrats sinó sabent com n’ha
d’interpretar el seu missatge. El radi-
calisme o l’integrisme és aquí substi-
tuït pel raonament i el sentit comú.

Per mitjà de dos personatges que
han topat amb la solitud sense bus-
car-la, l’autor mostra dues mirades
oposades de la vida: la del jove que
té tot el camí per recórrer al seu da-
vant i la del vell que mor al final del
seu trajecte fugaç al Pròxim Orient,
un cop ha vist de nou el mar de la
seva infantesa.

Si tenim en compte que el relat
d’El senyor Ibrahim i les flors de l’Al-
corà comença així: “Quan tenia onze
anys, vaig trencar el porquet i me’n
vaig anar de putes”, costa de creu-
re que l’evolució literària que fa la
trama porti el protagonista a enten-
dre una mica més el món que l’en-
volta, ni que sigui sense moure’s de
darrere el taulell de l’adrogueria de
l’àrab de la Rue Bleue. Per això, El
senyor Ibrahim i les flors de l’Alco-
rà és una típica història iniciàtica,
d’aquelles que compensen la seva
brevetat amb la seva intensitat.❋

claus de l’islam i amb qui acaba fent
l’últimviatgeenunautomòbil flamant
cap al Pròxim Orient –Albània, Grècia,
Turquia, Istanbul...– per veure el mar.

L’acció del relat d’El senyor Ibra-
him i les flors de l’Alcorà se situa en
un barri obrer de París, als anys 60:
la Rue Bleue, entre la Rue de La Fa-
yette i la Rue du Faubourg Poissoni-
ère, al districte 9è, considerat, al-
menys aleshores, un barri de tole-

rància en un temps d’immigració
cap a Europa encara primerenc.

Entre el vell adroguer Ibrahim i
Momo s’estableix una relació que
comença precisament quan el jove
intenta robar alguns pots de queviu-
res de les prestatgeries de l’adro-
gueria, convençut que el silenciós i
misteriós Ibrahim ni se n’adona. A
canvi, acaba rebent consells d’ell
mateix i, finalment, esdevé hereu de

Éric-Emmanuel Schmitt va néixer a Lió el 1960


