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«No et pots passar la vida pensant en
el país dels pares.» Aquestes paraules
són de Najat El Hachmi, guanyadora
de l’últim premi Ramon Llull. La seua és
una mirada crítica compartida per
escriptores com la britànica Monica
Ali, que en Brick Lane va tractar el con-
flicte de la comunitat hindú a Londres,
la francesa de pares algerians Faïza
Guène o la turco-alemanya Emine
Sevgi Ozdamar, entre moltes altres.
Najat El Hachmi és sobretot una auto-
ra, una narradora —que no és poc—
amb molt poques ganes de convertir-se
en una icona cultural, en un epítom de
la integració. Model d’integració és
«la persona que treballa de les quatre
de la matinada al migdia i que, a l’ho-
ra del cafè, pot parlar de l’actualitat
amb els seus companys, tot tenint la
sensació de pertànyer a algun lloc» —
ha apuntat en més d’una ocasió l’auto-
ra vigatana. I és que, ben mirat, el seu
cas té poc d’exòtic: va arribar a Vic
només amb vuit anys, va ser escolarit-
zada en català i la seua primera lectu-
ra conscient va ser similar a la de la
majoria d’adolescents catalans d’a-
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quell moment: Najat també es va dei-
xar seduir per la història entre l’Alba i
el Dídac d’El Mecanoscrit del segon
origen. Que la seua llengua literària
siga el català, per tant, no és gaire
excepcional. I tanmateix, l’origen
marroquí de la guardonada amb el
premi literari més ben dotat de la lite-
ratura catalana ha eclipsat totes les
mirades, totes les veus. Però l’immi-
grant no vol pertànyer a una associa-
ció d’immigrants, sinó a una de veïns.
Aquest és, en tot cas, el missatge extra-
literari que ens transmet amb la seua
adscripció a les lletres catalanes.

L’advertència que ja ens feia Najat El
Hachmi amb Jo també sóc catalana,
ara es renova amb la seua primera
novel·la, L’últim patriarca, i va adreça-
da als que s’omplen la boca parlant
d’immigració i que no han vist un
immigrant si no és de lluny. Però també
als preocupats per la identitat catalana
que arriben a fer responsables els nou-
vinguts de l’amenaça a la llengua,
quan la normalització del català ja es
qüestionava vint anys abans de l’arri-
bada d’El Hachmi a Catalunya. En

aquest sentit, molts dels aspectes que
tractava Paco Candel en Els altres cata-
lans, en relació a com la societat d’a-
collida gestiona l’arribada de gent de
fora també són presents en el discurs
de Najat El Hachmi. I és que moltes
actituds es repeteixen, són les mateixes.

En L’últim patriarca es descriu la
topada entre una jove d’origen marro-
quí, criada a l’interior de Catalunya, i
el seu pare. Aquest enfrontament pot-
ser és característic de la immigració,
però no n’és exclusiu. El que passa és
que en un context en què el pare té un
origen llunyà i la filla està més assen-
tada en la societat que els envolta, el
xoc es viu com una ruptura cultural. Hi
ha en aquest llibre una mirada crítica
a la societat d’origen, però també a la
societat de recepció; als prejudicis i a
la ignorància que impregnen la lectura
cultural que fem dels individus. I, és
clar, de figures patriarcals, masclistes i
dèspotes, també se’n troben aquí; si
no, no hi hauria episodis de violència
domèstica. 
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