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Les penes dels
fills de papà

ERNEST ALÓS
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Editora en els segells de literatura 
infantil i juvenil de Random House 
Mondadori fins fa un mes, la bar-
celonina Iolanda Batallé acaba de 
fer un doble salt endavant: publi-
ca la seva primera novel·la, La me-
mòria de les formigues (Amsterdam), 
i ha passat a ser directora editorial 
de l’històric segell La Galera. La ca-
sa de Rovelló i El zoo d’en Pitus necessi-
tava una renovació. «El projecte és 
 impulsar l’editorial La Galera amb 
noves línies de còmic, novel·la gràfi-
ca, nous autors en català i castellà i 
títols crossover», explica. És a dir títols 
entre la literatura juvenil i l’adulta, 

d’escenes que podrien sortir d’una 
pel·lícula d’Isabel Coixet (debats 
amb el marit físic, el diari de l’àvia, 
una dona que dóna pa als peixos per 
 atrapar-los) i que aspira a explicar 
que «el món feliç dels meravellosos 
nens de papà i mamà» és en realitat 
trist.
 L’obligació de ser feliços i exito-
sos no és res més que «un complot 
per evitar que facis coses de profit a 
la vida». A mesura que parla del lli-
bre, a Batallé li sona una alarma: «No 
m’agradaria identificar-me amb una 
determinada burgesia catalana que 
es mira el melic». Un aclariment: hi 
ha patriarques depressius que es 
passegen amb una soga preparada 
penjada al coll, però no desfalcs pa-
triòtics. ¿I les formigues? Són el que 
no és la protagonista, éssers que no 
tenen passat. L’heroïna de Batallé, 
en canvi, acaba arribant a la conclu-
sió que en realitat és una «dona bo-
nobo». El ximpanzé pigmeu que so-
luciona qualsevol conflicte amb un 
acte sexual. H
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amb un peu en un gènere (la romàn-
tica, per exemple) i l’altre en un de 
diferent (posem per cas, el de vam-
pirs). És a dir, el còctel de l’èxit (cal 
preguntar la fórmula a Meyer, Boy-
ne i alguns més).

LA NOVEL·LA / La memòria de les formi-
gues neix d’una imatge que perse-
guia Batallé des de fa temps: un trac-
tor que neteja una platja i dibuixa 
a la sorra al mateix temps. És el que 
fa la protagonista, una nena de ca-
sa bona que es passa al servei de ne-
teja d’un poble de la costa perquè 
la seva vida descentrada adopti un 
ritme pausat. L’opera prima de Bata-
llé és una novel·la intimista, plena 

Retorn al Damasc dels 50
L’escriptor sirià Rafik Schami torna a ‘El secreto del calígrafo’ a la ciutat dels seus anys
joves H El novel·lista usa l’escriptura com una metàfora de la complexitat del món àrab

àrab no és només l’islam, ni l’islam 
és només l’extremisme islàmic, i que 
la lluita per l’amor verdader es torna 
més intensa en societats repressores, 
ja sigui aquest amor entre un cristià 
i un musulmà, dos homes, o la pas-
sió per una reforma prohibida. «Hi 
ha moltes més coses que ens unei-
xen de les que ens separen», insisteix 
l’escriptor, que s’esforça a mostrar 
tant les conductes i els pensaments 
comuns entre Europa i el món àrab 
com les peculiaritats d’aquest últim 
dignes de conèixer.
 També per això l’univers de les 
dones de Damasc torna a aparèixer  
en la seva última novel·la. «Segueixo 
tenint l’esperança que les dones ens 
salvin», diu l’escriptor, que assegura 
que té en ment els seus lectors àrabs 
quan parla del tracte a les dones en 
aquests països com un dels grans 
problemes de les seves societats: «El 
món àrab rebutja sovint el 50% de 
la seva població. Ens falten aquests 

meravellosos éssers pensants que 
són les dones i amb mig cos no es pot 
 pujar una escala, en aquest cas l’es-
cala de la civilització». 
 En les seves gairebé quatre dè-
cades a Alemanya, aquest escriptor 
que assegura sentir un gran afec-
te per l’alemany, idioma en què es-
criu i que considera que li ha donat 
«la llibertat», continua necessitant 
 tornar a la seva Síria natal per expli-
car les seves històries. «No podria 
escriure una novel·la sobre Alema-
nya, puc escriure relats curts, histò-
ries, com en el llibre que estic pre-
parant ara, però en les novel·les tor-
no al Damasc dels anys 50, que és la 
meva infància i que conec tan bé». 
El mateix que a El secreto del calígrafo 
serveix d’escenari per a aquesta his-
tòria d’intrigues, misteris i amors 
 impossibles . H

Un rumor que es desperta a prop 
d’una ciutat, una bella dona que 
fuig del seu matrimoni i un pres-
tigiós cal·lígraf abandonat i envol-
tat de tota mena de misteris i con-
jectures. Aquest és el punt de parti-
da d’El secreto del calígrafo, l’última 
novel·la de Rafik Schami, que publi-
ca Salamandra en castellà. Després 
de l’èxit d’El lado oscuro del amor, l’es-
criptor d’origen sirià, exiliat a Ale-
manya des del 1971, torna el lec-
tor al Damasc dels anys 50 amb una 
proposta diferent i que ell mateix 
qualifica de molt «ambiciosa» per-
què reuneix tres temes complexos: 
la cal·ligrafia àrab, les dificultats de 
la cultura àrab i les complicacions 
de l’amor. 
 El secreto del calígrafo és la història 
d’amor entre Nura, l’esposa del cal-
lígraf, i Salman, el seu aprenent, però 
sobretot és la història de Hamid Far-
si, mestre damascè de la cal·ligrafia 
àrab, fervent deixeble del cal·lígraf 
més cèlebre de tots els temps, Ibn 
Muqla, i membre d’una societat se-
creta que té com a únic objectiu in-
troduir una reforma de la llengua. 
Schami utilitza el personatge de Ha-
mid Farsi i l’escriptura en general 
com a metàfora de la societat àrab: 
«Volia mostrar què passa si algú ar-
riba i diu als milions d’àrabs que es-
timen el seu alfabet que aquest té er-
rors», explica l’autor, que critica se-
guidament que fa més de mil anys 
que l’àrab no es modernitza, igual 
que molts altres aspectes de la seva 
societat. 
 Per això, El secreto del calígrafo in-
clou una doble crítica que es reflec-
teix en una doble història d’amor:  
la citada història de Nura i Salman, 
que –molt a desgrat de l’escriptor– 

molts segueixen posant al centre de 
l’argument, però sobretot la de Ha-
mid Farsi i la cal·ligrafia, un amor 
que comparteix Schami. El seu lli-
bre de fet està dedicat a Ibn Muqla, 
«el més gran arquitecte de les lletres 
i de la seva desgràcia», diu la dedica-
tòria. «Hi ha una dita que afirma que 
l’escriptura àrab és música per als 
ulls i és completament cert. Es pot 
estimar sense entendre’s».  
 Però també aquest amor que des-
coneix és focus de crítiques en l’úl-
tim llibre de Schami, que en les seves 

pàgines parla de les lectures superfi-
cials que es fan avui dia de l’Alcorà i 
de la urgència de separar clarament 
religió i Estat en el món àrab, «co-
sa», segons ell, «ara mateix sembla 
 impossible».
 Malgrat tot, l’esperança s’imposa 
a la crítica en aquest llibre.  Amb El se-
creto del calígrafo, Schami, que es con-
fessa «un romàntic empedreït» i «in-
corregible en tot el que tingui a veu-
re amb l’esperança», intenta obrir 
una vegada més el món àrab als ulls 
del lector europeu. Un món ple de 
diversitat i amb una cultura inesgo-
table, amb els seus clixés, els seus 
terribles defectes i les seves merave-
lles ocultes. «Crec que qui llegeix els 
meus llibres no cau fàcilment en la 
trampa del racisme», assegura, or-
gullós, l’escriptor.
 Schami vol deixar clar que el món 
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33 L’escriptor sirià establert a Alemanya Rafik Schami.
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“L’islam rebutja el 50% 
de la seva població:      
els meravellosos 
éssers pensants          
que són les dones”

“Hi ha una dita         
que afirma que 
l’escriptura àrab és 
música per als ulls i és 
completament cert”


