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Hilary Mantel aconsegueix 
el premi Man Booker
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W
olf Hall, un novel·la 
d’intriga història so-
bre la vida de Tomas 
Cromwell (1485-1540), 

home d’Estat i conseller d’Enric VIII 
que va perfilar la legislació per a la 
ruptura entre Anglaterra i Roma,  va 
guanyar  ahir al vespre el Booker Pri-
ze 2009, el premi literari més presti-
giós de les lletres britàniques. La se-
va autora, la britànica Hilary Man-
tel, de 57 anys, ha retrocedit cinc 
segles i ha escrit 650 pàgines sobre 

el domini dels Tudor. En el seu re-
lat ha sabut transformar Cromwell 
en un heroi de ficció, durant una era 
brutal, de personatges obsessionats 
pel poder.
 Mantel, molt popular i ben es-
tablerta en l’ambient literari, par-
tia com a favorita, amb el 80% de les 
apostes a favor seu. Finalment es va 
imposar, amb tres vots contra dos, 
als altres cinc finalistes, superant el 
seu rival més perillós, el sud-africà i 
premi Nobel J.M. Coetzee, que com-
petia amb Summertime, l’última part 
de la seva trilogia de memòries de 
ficció, així com a A. S. Byatt, Adam 
Foulds, Simon Mawer i Sarah Wa-
ters. L’autora, que va rebre un xec de 
50.000 lliures (54.110 euros), pot es-
perar també un increment especta-
cular en les vendes del seu treball, 
del qual ja s’han venut 50.000 exem-

plars a la Gran Bretanya.
 El jurat, a l’emetre el seu ve-
redicte ahir després de tres ho-
res de deliberacions, va valorar 
en l’obra, «l’ambició, la seva va-
lentia, els desafiaments que ofe-
reix als lectors i  les gratificacions 
que proporciona, així com la seva 
prosa meravellosa». «Vaig dubtar 
molt de temps abans de comen-
çar a escriure aquest llibre, gai-
rebé 20 anys», va confessar ahir 
l’autora al recollir el trofeu ob-
tingut al final d’un sopar de ga-
la a la Guildhall de Londres on hi 
havia tots els finalistes excepte 
Coetzee. Autora d’una dotzena 
d’obres, a les llibreries espanyo-
les només se n’hi pot trobar tra-
duïda una, Tras la sombra (Global 
Rythm), una novel·la protagonit-
zada per una mèdium. H

El més prestigiós 
guardó britànic 
destaca la novel·la 
històrica ‘Wolf Hall’
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33 Yasmina Khadra. 

El mirall àrab 
d’Albert Camus

Yasmina Khadra és un dels grans. 
Ha arribat després, però n’ha fet 
prou amb una dècada per demos-
trar, amb L’atemptat, Les orenetes de 
Kabul o Les sirenes de Bagdad, que no 
té res a envejar a Orhan Pamuk o 
Amin Maalouf, per citar altres au-
tors pont entre els mons àrab i occi-
dental amb els quals ara coincideix 
en llibreries. N’hi ha, com Naguib 
Mahfuz, que encara li treuen avan-
tatge tècnic, però a Khadra (1955), 
el novel·lista àrab més traduït en vi-
da, no li importen els podis. Fugint 
d’ells s’ha convertit amb 54 anys en 
l’autor algerià més internacional, 
un narrador lúcid i vigorós tan ca-
paç de fascinar milers de francesos 
com de trobar pèls, sempre amb ad-
miració, a la desenfocada mirada 
colonialista d’Albert Camus.
 Lluny dels seus inicis en el gène-
re negre, enfrontat al repte de can-
viar de rumb després de l’especta-
cularitat amb la qual va retratar 
l’auge integrista de l’Iraq, Palesti-
na o l’Afganistan, l’exmilitar mu-
sulmà que va adoptar el nom de la 
seva dona –tota una declaració d’in-
tencions– dedica El que el dia deu a la 
nit a explorar la biculturalitat del 
seu país, que va estar 132 anys sota 
dominació francesa. Per a això, ele-
geix  un narrador octogenari que 
s’evoca primer com a Younes, fill 
d’un pagès àrab arruïnat a l’Orà su-
burbial; després com a Jonas, adop-
tat pels seus oncles i integrat entre 
els joves pied-noirs de Riu Salat; i al fi-
nal, com un farmacèutic sense bàn-
dol aparent a l’arribar la guerra, di-
vidit a desgrat seu entre dos mons 

que encara pugnen per reconci- 
liar-se.
 Tot això, Khadra ho fa a través 
d’una història d’amor eternament 
postergada, en què l’honor té tanta 
importància com l’amor a la terra i 
les arrels. Més madur que mai, tot 
i que encara alterni metàfores su-
perbes amb altres de forçades, Kha-
dra proposa així a un apotecari que 
corregeix i complementa el doctor 
Rieux de Camus –en cita La pesta 
i L’estranger, no per atzar, en mo-
ments clau. Regala al lector la ver-
sió àrab d’un món que també té 
molt d’espanyol, aquesta obra arri-
ba a ser alguna cosa més que una ex-
traordinària novel·la algeriana: ens 
recorda que l’altre costat del Medi-
terrani és tan a prop que cal comen-
çar a mullar-se. H
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