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P el que fa als llibres de viat-
ges, l’Àfrica és el conti-
nent estrella. Ara, aquest

continent es conjuga en català de
la mà del periodista de TV-3 Ni-
colás Valle (Acehúche, Càceres,
1964), autor d’una obra tan bri-
llant com inclassificable. Ubuntu.
Estimada terra africana és el relat
d’un viatge a través de
12 països (d’Egipte a
Sud-àfrica passant per
Kenya o Ruanda), un
d o c u m e n t a t r e p à s
històric i un punyent
monòleg interior.

I t o t p e r q u è u n a
traumàtica experiència
sentimental va empè-
nyer aquest periodista
a llançar-se a un viatge
durant el qual va reco-
llir els vidres trencats
de la seva ànima da-
nyada. «Vaig escollir
l’Àfrica per a la meva
fugida perquè allà, entre la selva i
el desert, no hi resideix cap
memòria», es despulla Valle.

Ubuntu és un excel.lent ma-
nual sobre el planeta Àfrica, un lli-
bre on abunden documentades
explicacions a fenòmens poc co-
neguts i una intensa exploració
de l’ànima africana. Així, entre al-
tres, l’autor descriu les arrels i la
manera com viuen els del movi-

ment rasta o el flagell de la sida. A
més, relata com el tràfic d’esclaus ha
perjudicat per sempre la prosperitat
d’àmplies zones. «Gabon encara no
s’ha recuperat».

La part més descarnada és, sens
dubte, la immersió en la ferida ober-
ta que encara avui és Ruanda. Allà,
Valle descobreix que «els genocidis

es conjuguen en pre-
sent» i «les solucions
africanes a problemes
africans». Així, contra-
posa l’enorme cost i la
ineficàcia del TPI per
j u t j a r e l g e n o c i d i
ruandès a l’efectivitat
de la Justícia a l’Herba,
cerimònies en què res-
ponsables de les ma-
tances demanen perdó
a la resta de la comuni-
tat. Elements així por-
ten el viatger a desmar-
car-se de postures pa-
ternalistes i a apostar

per l’«afrooptimisme». «L’Àfrica té
molt a ensenyar-nos, sobretot va-
lors», diu Valle, que al cim d’aquest
capital moral hi posa el terme ubun-
tu, que dóna títol al llibre i que tin-
dria una traducció emocional que
seria: «Un concepte de perdó. Jo sóc
perquè els altres són».

Q
ualsevol similitud amb la
realitat no és cap coin-
cidència. Els noms can-
vien i algunes característi-

ques dels personatges també, però
Adam Lang, protagonista d’El poder a
l’ombra, i exprimer ministre de la
Gran Bretanya que ha implicat el
seu país en la guerra de l’Iraq, no po-
dia ser cap altre que Tony Blair. Ni
Richard Rycart, l’exministre d’Exte-
riors defenestrat per no compartir la
política del seu cap, és cap altre que
el malaurat Robin Cook.

Autor entre altres obres de la ina-
cabada trilogia de romans formada
de moment per Pompeia (2003) i Im-
perium (2006), Robert Harris (Not-
tingham, 1957), ha decidit passar-li
factura a Blair per la seva política ex-
terior i ho fa amb aquesta obra de
suspens. Hi haurà qui
consideri la novel.la com
una punyalada per l’es-
quena. Harris, que a més
de novel.lista és periodis-
ta, ha estat molt vincu-
lat al Partit Laborista. Va
publicar una biografia
de Neil Kinnock, que va
liderar aquell partit als
anys 80, i es movia en
l’entorn de Blair quan
aquest, des de l’oposició,
estava donant forma al
Nou Laborisme. Una re-
lació tan estreta li va per-
metre ser l’únic i privile-
giat periodista que va es-
tar amb Blair la nit me-
morable del 2 de maig
de 1997, quan els labo-
ristes van guanyar àm-

pliament les eleccions i van posar fi
a gairebé dues dècades de domini
conservador.

Temps després, Harris va passar
pel mateix procés de desafecció que
va afectar tants britànics quan Blair
es va alinear de forma incondicional
amb els EUA en la guerra de l’Iraq.
El resultat d’aquest desencant és
aquest entretingut thriller que posa a
la picota aquella política.

Rick, el protagonista, és un negre,
un autor de llibres que firmen al-
tres, cridat a reprendre l’autobiogra-
fia del líder on l’ha deixat un altre
negre mort en circumstàncies poc
clares. L’assumpció de l’encàrrec
coincideix amb la publicació a la
premsa d’un memoràndum secret
segons el qual Lang hauria organit-
zat, per ordre de la CIA, el segrest al

Pakistan de quatre ciuta-
dans britànics. Traslla-
dats a una instal.lació
militar d’algun país
d’Europa de l’Est on van
ser torturats, tres d’ells
acabarien a Guantána-
mo mentre que el quart
hauria mort durant l’in-
terrogatori. Natural-
ment, al protagonista el
que li interessa és acabar
el llibre en un mes, que
és el termini de temps al
qual s’ha compromès,
però la seva curiositat el
portarà a descobrir un
complot de gran abast.

Ja des de les primeres
pàgines, Rick/Harris
marca el to de què és el
que pensa de Lang/Blair.

Assegura haver-lo votat. «Tothom el
va votar. No era un polític: era la
moda», assegura, i més endavant de-
fineix la gran virtut del «sempre»
somrient exprimer ministre com la
de «renovar i elevar els tòpics de la
política per la pura força de la seva
actuació».

El seu ofici de periodista i la seva
antiga relació amb Blair permeten a
Harris fer uns retrats molt convin-
cents dels personatges, no només
del polític i la seva dona. La seva pro-
ximitat; la trama al voltant d’una
guerra que ha suscitat intenses emo-
cions i protestes arreu del món, i el
paper rellevant que prenen escàn-
dols no aclarits que segueixen apa-
reixent en els mitjans de comunica-
ció, com és el cas dels vols secrets de
la CIA a presons fantasma, propor-
cionen una sensació de realitat al
que és ficció.

Harris a més a més sap transme-
tre la inquietant sensació de màxi-
ma desolació que produeix l’escena-
ri on es desenvolupa pràcticament
tota la novel.la, l’illa de Martha’s Vi-
neyard, a la costa est dels EUA, lloc
d’estiueig de polítics i milionaris,
només que és ple hivern i el paradís
estiuenc és un desert castigat per
violents temporals.

Malgrat que hi hagi un parell
d’inconsistències en la trama, veure
com Lang/Blair i Ruth/Cherie perden
els papers davant la possibilitat que
l’exprimer ministre acabi jutjat pel
Tribunal Penal Internacional té
molt morbo.

S ándor Márai (Kassa, Hon-
gria, avui Eslovàquia,
1900 - San Diego, EUA,

1989) torna a delectar el lector
amb un dels seus temes favorits:
l’amor i el triangle amorós. Enca-
ra que en aquesta oca-
sió, a L’estranya, el mes-
tre que és Márai per
a p r o f u n d i r e n l e s
misèr ies de l ’ésser
humà ho plantegi com
una absurditat, i cons-
titueixi per al protago-
nista d’aquesta novel.la
un oracle estèril.

La sensació de falta
travessa aquesta obra
publicada originària-
ment el 1934. No hi ha
res que atregui l’inobli-
dable antiheroi de L’es-
tranya, el professor Vik-
tor Askenasi. Ni en si
mateix, ni en els lli-
bres, ni en l’amor, ni
en l’amistat, ni en el se-
xe ni en la paternitat ha trobat
sentit a la seva vida. Així que
s’atreveix a anar contra les con-
vencions socials quan no es limi-
ta a citar-se amb una amant, sinó
que se’n va a viure amb ella aban-
donant-ho tot a la recerca d’un
significat a la seva existència fins

que s’adona que així tampoc el tro-
ba: «La gent ho classifica tot en algu-
nes nocions preconcebudes, com
amistat, amor, matrimoni, aventu-
ra, infidelitat, i pensen que la vida
cap en aquests conceptes. Doncs no

hi cap», afirma categò-
ric. S’embarca llavors
en un viatge que el por-
tarà a l’habitació 42
d’un hotel a Dubrovnik
(Croàcia), on coneixerà
l’estranya que dóna
títol a la novel.la i on el
l e c t o r p e r c e b r à l a
transcendència de l’es-
tada i de la dona en el
destí d’Askenasi.

L’estranya és una in-
quietant i lúcida petita
joia sobre el sentit de
l’existència i de les con-
vencions socials, a ve-
gades desconcertant, a
vegades claustrofòbica,
sempre crua. Resulta
impagable el monòleg

final d’Askenasi, que és una delícia
llegir a través de la prosa polida
de Márai, que en una frase captura
un món: «No sé què és la vida, no
l’he vista mai...».


