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Como empieza a ser ya tradición, cuando se instala el frío en nuestro hemisferio y se acercan los 
estertores de un año repleto de ilusiones e inquietudes, las melancolías de la hoja caduca y las 
promesas de un nuevo enero aún por estrenar, llega 2384 al rescate con un regalo. Y lo hace de 
la mejor manera (de la única manera) en la que las personas que nos escondemos detrás de estos 
guarismos sabemos hacerlo: ofreciéndoos, por si os pudieran apetecer, unas cuantas líneas más; 
abrumándoos, por si todavía os quedaran ganas de seguir descubriendo y revisitando rincones 
del mundo, un nuevo puñado de páginas cargadas de imagen y sonido.

La novedad de este número que tenéis ahora en vuestras pantallas es que es el primero que 
2384 presenta íntegramente en catalán. Un número que responde al compromiso de la revista 
de trabajar todas las lenguas que nos son propias como herramientas para el diálogo y el 
conocimiento mutuo, y también al deseo medular de hacer llegar las obras de estos autores a un 
público cada vez mayor. En este caso, nos mueve la voluntad de hacer más inmediato al lector 
en catalán el acceso a estos textos de gran calidad, que ya habían aparecido en castellano en 
números anteriores de la revista. 

Este mes celebramos la aparición de 10 ediciones de 2384. Una pequeña hazaña que nos hubiera 
resultado imposible de imaginar cuando nos pusimos a fantasear, a principios de 2012, con 
la idea vaga y luminosa de una revista que pudiera contribuir humildemente a enriquecer un 
panorama injustamente monopolizado por unas pocas literaturas sin caer en el academicismo ni 
en la especialización. 

En diciembre del año pasado ya experimentamos con la publicación de un breve resumen de 
lo que a un grupo selecto de amigos traductores les había parecido lo más destacado del año 
2384ero, a través de 4 textos traducidos al catalán, al gallego y al euskera. En esta ocasión, para 
conmemorar los 10 números de vida de 2384, hemos querido sumergirnos sin gafas de buceo 
en un homenaje a nuestro continente vecino con un número dedicado de forma monográfica a 
las literaturas africanas que tanto interés despiertan en los lectores de lengua catalana. Y hemos 
querido hacerlo por todo lo alto, bajo la batuta de Joan-Marc Joval, amiga, hermano, filólogo, 
profesor y traductor de autores como Blaise Cendrars, Henri Michaux o Michel Houellebecq, 
andorrano de estirpe y viajero sin descanso; y con la inestimable colaboración del indómito 
Martí Sales, poeta, novelista, traductor de Kurt Vonnegut y de John Fante y músico integrante de 
Els Surfing Sirles. 

A todos ellos, y a los que desde el principio nos han ayudado con el diseño, la maquetación, 
la presencia en las redes y en los medios: gracias. A todos vosotros, gran familia 2384 que nos 
escucháis pacientemente desde el otro lado de la pantalla: esperamos que lo disfrutéis.

Bon Nadal, i fins ben aviat!
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2384 és un projecte altament addictiu. I amb efectes secundaris. 2384 subministra en quantitats 
adequades i en intervals de temps ben calculats dosis intenses de literatura, d’idees i d’autors 
d’arreu del món que són poc o gens coneguts al territori espanyol, i el treball dels quals no ha 
estat traduït en les llengües que hi conviuen. Textos en prosa i poemes, assajos i pensament, 
articles sobre música. Provinents de l’Amèrica Llatina, del Carib, de l’Europa Central i de l’Est, de 
l’Àfrica... Aquells que ens hi hem acostumat, no podem desenganxar-nos-en. I és que els efectes 
que ens produeix cada trimestre 2384 actuen directament sobre la nostra percepció sensorial 
i sobre les nostres facultats mentals. Ens eixamplen la visió i ens connecten amb realitats 
paral•leles, ens obren la porta cap a universos d’altres colors, olors i textures. Ens provoquen 
calfreds a l’espinada en presentar-nos realitats adjacents que complementen i expliquen també la 
nostra.

És un honor per a mi que l’equip de 2384 m’hagi confiat la direcció d’aquest primer número 
de la revista en català. I ho és també que m’hagi permès fer-ho dedicant-lo integralment a la 
literatura i la música africanes. Viure l’Àfrica amb la pròpia pell ha marcat un abans i un després 
en el meu camí. I a través de la literatura africana, ja sigui la que prové del continent mateix o la 
que produeix la diàspora, puc retrobar-me amb les desenes d’àfriques que existeixen, reviure-les, 
continuar coneixent-les, descobrir-ne de noves, viatjar-hi sempre que m’abelleix. 

Avui dia no és difícil trobar bones traduccions catalanes de literatura feta per africans. Sí resulta 
més complicat trobar-ne de l’obra d’aquells autors que no se situen dins dels circuits establerts. A 
més a més, alguns estudis conclouen que molts autors estrangers arriben sense massa problemes 
als lectors en llengua catalana, que majoritàriament són bilingües, en la seva traducció en 
castellà1. La voluntat de 2384 i la meva pròpia és saltar-nos aquestes condicions. Volem presentar-
vos creació escrita d’autors africans que no són gaire coneguts i que no han estat traduïts al 
català. I també textos sobre l’Àfrica, sobre aquells que hi viuen i sobre allò que hi passa. Fins i 
tot, i com a imatge de la nostra pròpia tasca, textos sobre el fet de traduir la realitat i el somni 
africans en altres universos culturals. Una tasca àrdua, de vegades, certament. Però nosaltres 
batallem, costi el que costi, peti qui peti, perquè com diu el proverbi suahili, penye nia pana nija, 
és a dir, “on hi ha un desig, hi ha un camí”. I també, com diu el proverbi shona, nzou hairemerwi 
nenyanga dzayo, “les tasques de l’elefant no li són mai massa feixugues”.

Gaudiu, 2384eros!

Joan-Marc Joval

San Sebastian i Andorra, tardor de 2014

1  Arenas, C., i Škrabec, S., La literatura catalana i la traducció en un món globalitzat, Revista Visat, Núm. 4, PEN Català, Barcelona, 
Octubre de 2007. Per a més informació sobre situacions similars entre altres llengües d’Europa, podeu consultar Barca, V., 
Becker, J. J., et alii, Towards new conditions for literary translation in Europe, PETRA, Brussel•les, 2012.
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COM UNA OMBRA...
BOUBACAR BORIS DIOP   traducció de Joan-Marc Joval

I

Quan em desperto al matí, la ciutat encara dorm. A la part posterior de la sala, llisco 
silenciosament entre dues batents. El nostre balcó. Exigu. Abarrotat. La fusta corcada cruix 
sota els meus peus. Ahir, Myriem va rentar la roba de Sydia i la bugada, un xic humida encara, 
m’oculta el carrer. L’aparto. Formes s’entrecreuen en el terreny rònec. Els gossos erràtics del 
barri. Els he sentit bordar tots alhora just abans de saltar del llit. Aixequen la mirada cap a mi tot 
d’una, semblen inquiets. Famèlics i ronyosos. Tenen por de tot i fan por a tothom. Potser tenen la 
ràbia, no se sap mai.
El terreny rònec es l’últim racó de vida enmig dels blocs de formigó. M’agrada veure les restes 
d’ampolles trencades. Les mates d’herba. La terra esquerdada i seca, negra en alguns racons. Els 
detritus i les runes em corprenen i em transporten a la meva infància erràtica, allà.
Per descomptat, al terreny rònec li queden quatre dies. Diumenge passat, dos estranys amb pinta 
d’importants van venir amb personal de l’ajuntament. Els vaig veure trepollar el terra, mirar-se 
malfiats les cases dels voltants, prendre mesures, parlar entre ells, parlar i parlar. M’ho conec 
molt bé tot això. Volen aniquilar el terreny rònec. Podia veure la sang a les seves mans. Ben 
aviat tiraran a terra aquestes restes de murs que semblen dues dents velles amb càries, i els seus 
totxos vermells descarnats, només Déu sap perquè. Ens clavaran el seu edifici als morros, aquesta 
gent. O potser fins i tot una torre. És ben petit el terreny rònec, però en són ben capaços, res els 
atura, estan sonats aquesta gent. O potser ni tan sols una torre. Potser només un simpàtic mini-
market d’aquells d’obert fins a mitjanit, amb totes aquelles porqueries a zero coma noranta-nou i 
dependentes amb la mirada perduda. Temo el moment en què tornaran. Cavar. Perforar. Asfixiar. 
I aleshores un bon dia els obrers baixaran de les seves bastides i se n’aniran a un altre lloc, els 
cascs sota el braç. Tot d’una el carrer caurà en un somieig encara més pronunciat i amb penes i 
treballs podrem veure l’horitzó descendint els vessants de l’abisme. El cel és clar i taques de llum 
serpentegen en la distància. 
Un rètol verd distreu l’atenció. Es balanceja, balla entre les últimes estrelles. Les cases són com 
capses de llumins encaixades les unes amb les altres. N’hi ha de grans i pretensioses. Algunes són 
en realitat ben bufones, amb els seus balcons florits. No hi ha dubte que al seu interior hi somien 
poetes d’ànima delicada. De què serveix, em demano: aquest silenci és el de la tomba.
Després de la pregària, sóc dins de l’antic ascensor. És estret i fa pudor de pixum i de greix, 
grinyola, hi ha pols i, en lletres grans i mal fotudes, les parets es caguen en la mare que va parir a 
tothom.
L’aire fresc m’assota la cara. No és el primer mastegot afectuós de la ciutat. És la vida la que 
em clava una bufetada, sí. Allà dalt, Myriem i el nostre fill no s’han mogut ni una sola vegada. 
Semblen el mateix cos fet bocins sota els llençols, el mateix cos dispers aquí i allà, sobre el sofà, 
pel terra, damunt la catifa. Fins i tot quan dorm, Sydia està davant la tele. He après a moure’m 
amb cura extrema per casa nostra. No tinc gran cosa per oferir-los però vull que dormin bé. 
Quan estan tan tranquils és com si jo mateix estigués descansant.
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II

Te’n vas amb les mans a les butxaques de l’abric, el cap cot. Quan et perds així entre els 
carrerons glaçats, ets una ombra de la matinada. No trobes gairebé ni un ànima. Furgonetes de 
repartiment, sovint repetides, fan xisclar els neumàtics contra les voreres. Les reconeixes pels 
seus rètols de colors, semblen joguines infantils. Els conductors no poden amb la seva ànima. 
Uns quants ocells et passen a prop. Dibuixen línies al cel de l’alba i els seus crits et diuen campi 
qui pugui. Tenen raó, però no pots respondre a la seva crida. Saltironeges sobre el paviment 
humit per espantar el fred que et travessa de dalt a baix. No t’agrada la seva ciutat però ho has de 
reconèixer: aquest matí fa bona olor de pa calent i cafè.

III

I llavors ets allà on el buit s’enfila cap a l’infinit. L’enlloc on les línies no s’aturen. Són compactes, 
les línies. Incisives. Fredes. L’indret de la fugida desitjada incessantment. Senyals del seu bell 
orgull. Línies de fulla fina i afilada. Masses pedregoses als musells de mastins famèlics. Proven de 
fer-te por. I malgrat tot, amb quina gràcia zigzaguegen cap al cel. I quan intentes redreçar encara 
que sigui per un moment els seus espirals, sents vertigen. O potser ets tu que giravoltes al seu 
voltant, com una fulla morta. Són les teves companyes de sempre. De tots els matins, des de…
Des de quan, de fet?
Des de quan i per a quin viatge, clarament no en tens ni idea.
Fas lliscar la mà per la barana de plata.
Llisa.
Freda.
Lluent.
No hi ha res en aquest lloc fet per ser ben rebut per la mà dels fills d’Adam.

De tant en tant un cotxe passa per l’autopista del sud, just aquí, just per sobre del meu cap. Sento 
l’olor de gasolina com penetra lentament en l’aire. I l’estridor dels motors sembla cada vegada 
més a prop. És com si la ciutat recollís i escopís les impureses de la nit per aclarir-se la gola. Per 
rotar millor. Per queixar-se més fàcilment. La ciutat, bèstia jove i vigorosa, es prepara per llançar-
se damunt la seva presa. Els primers morts ja s’han aixecat de les seves tombes. I aquí els tenim, 
dispersant-se pels bulevards. 



2384      ESPECIAL DE NADAL 2014                                           VEUS I OMBRES                                                      12

IV

M’aturo, esbufegant, i em recolzo a l’ampit. Les meves formiguetes negres van i vénen dins 
l’immens pot de vidre. Aquesta gent, no ho saben. Creuen ser aquí de passada, com si res. De 
camí a l’oficina o la fàbrica. No és veritat: el camí en si és el destí. Són ben bé arribats. Ningú 
emprèn el seu propi camí: l’atzar connecta secretament els nusos de mil errances. El que 
compta és el moviment del conjunt i no els petits passos que cadascú dibuixa al seu racó. Em 
dic: estan reunits aquí per traçar rombes, cercles i triangles sobre el terra. Els puntets del mosaic 
s’expandeixen o es contrauen. De vegades fan mitja volta i badallen d’avorriment. I sovint, es 
dispersen i veig emergir al seu costat dagues vives com un llamp, i amenaçadores. Em fa riure 
estranyament com des del gran vestíbul —els restaurants, els cafès, els estancs— les formigues es 
dirigeixen cap a les escales mecàniques formant una fila estreta que es va fent més i més negra i 
densa. Abans de posar un peu damunt la catifa, tots vacil•len un quart de segon, submergeixen la 
mirada en els pisos inferiors i no falla mai: un negre vestit amb una casaca groga i verda, irònic 
i serè, els observa. Un escombriaire vell. Jo. Està tranquil. No sóc ni molt menys el guardià de 
l’infern. De tota manera, només m’ha vist en la seva imaginació.
Com s’ho fan, tots, per reproduir els propis gestos, idènticament, cada matí que Déu atorga? És 
una massa tancada, enganxosa, tan espessa que no la veig moure’s. Normalment —tothom ho 
sap— els seus cranis estan coberts per cabells de tota mena: bruns, rossos, rogencs, canosos, i 
també n’hi ha amb els cabells al vent o rapats, cresps, arrissats, ondulats o amagats sota les gorres 
o els turbants o els mocadors. Ah, sí, gairebé m’oblido dels calbs sense res de res sobre el crani. 
Normalment hi ha de tot, com us dic. Així que tot això hagués hagut d’esclatar en milers de 
colors i formes. O potser no tant, no cal somiar tampoc. Una miqueta sí, però. Però no. Un bosc 
de testes negres fins allà on es perd la vista.
Em recorda quan el pastor Thierno Bâ passava amb el seu ramat. D’acord, els bous de Thierno 
eren diferents entre si, si es vol. Així i tot, ningú se n’adonava. Es tractava del mateix animal 
pertot arreu, envoltant-nos, la mateixa olor, les mateixes banyes delicadament encorbades, 
les mateixes mirades ara burletes ara perplexes. Un ramat, vaja. D’acord, no sóc el guradià 
de l’infern, i, com diem al meu país, Déu no és parent meu. Però això, ho sé: a aquesta gent, 
el Totpoderós ha decidit de castigar-los negant-los, cada matí que atorga, un xic d’aquesta 
diferència que és la sal de la vida. Més aviat que tard la seva ciutat estarà superpoblada per la 
mateixa persona.
Sydia em digué un dia: “Pare, aquesta gent, el mal és en ells mateixos”. Sempre emprenyat, el 
meu petit Sydia.
No, fill, no són lliures. I jo, sento compassió. Són esclaus de les seves passions i de les seves pors. 
Això és tot. Cal trencar el cercle. El dia en què un d’ells s’aturi per bramar vés a saber què, quatre 
obscenitats, el puny al cel, aquell dia, creu-me, aquell dia seran tots lliures.
De vegades captes al vol paraules usades quan els seus llavis passen prop teu.
Aquell d’allà, és un dat pel cul de primera. Però no ens la fotrà pas, no, l’acorralarem i el rebentarem com a 
una rata el molt fill de puta
Votar, jo? Te’n fots de mi o què?
Tens raó. Estan tots podrits, ens expliquen sopars de duro
O res de res.
Una mica car, potser, no trobes?
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En anglès et trobo a faltar es diu I miss you
Onze partits arranjats, no te n’adones de l’escàndol que això suposa, sembles
Ah, sí, ho he llegit al diari
O també els silencis.
Silencis de formigues mecàniques de mandíbula rígida. Tants cors plens de ràbia tan aviat al matí. 
Silencis virulents d’éssers de posat trist i cor apagat. A mi, en realitat, em diverteix: tots aquests 
edificis i en comptes d’aixecar el cap en direcció al cel mantenen la mirada fixa en la bava de les 
boques de les clavegueres.
De vegades una mena d’onada irromp en la massa llefiscosa. Gairebé sempre al mateix lloc: 
un crit desesperat. I això perquè algú ha tingut l’audàcia inaudita de tombar el cap a dreta i a 
esquerra. El reconec. Aquest noi va sempre amb pressa. Mai no s’avança prou ràpid per a ell. I és 
per això que empeny tothom, colzades i dispensi senyor, si us plau senyora, tinc el tren a les sis i 
dinou. I així cada dia, minuts abans del seu tren de les sis i dinou i el més curiós és que aquest noi 
tampoc provoca un escàndol, el més curiós és que la seva agitació és un dels misteriosos rituals 
de la turba antiga. No em vull ficar on no em demanen però ho fa expressament això de perdre el 
tren, com em dic Seydou Keita, fill de Mouhamadou Keita i d’Awa Kanouté.
La multitud s’inclina ara cap a un costat ara cap a l’altre com una barqueta fràgil en una nit de 
tempesta. Però sé que no naufragarà, perquè la mar té por d’ells i se’n manté allunyada.
Les formigues, vull dir les formigues de veritat, no pensen. O almenys això és el que em sembla. 
Van totes en la mateixa direcció, s’apressen cap a un mateix objectiu. En quina direcció? Vés a 
saber. Pel que fa a l’objectiu, segurament no són qüestions personals. Les meves formigues, les de 
dins del pot de vidre, són cercles de fum, ascendeixen en un espiral que es transforma en un fil 
minso que acaba tornant-se invisible. Tenen raó, la seva terra és rodona. I ells giren al seu voltant. 
Aquí tot bull, l’U està fragmentat, reduït a milers de bocins insignificants. És el segon càstig de 
Déu: les seves diferències no seran una saba nutritiva sinó el més mortal dels verins. En el seu 
pensament i durant tota la durada de la seva mort en aquesta terra, cadascun d’ells destruirà el 
món de l’alba a la posta del sol.



V

Mirades buides et perforen. Són un llibre obert. I llegeixes. Compassió. Aquest vell escombriaire 
passa les nits en una barraca. Coratjós. Treballador. No com aquests pocavergonya que han calat 
foc al meu cotxe durant la nit de cap d’any. Hauria de militar en una d’aquestes associacions de 
defensa dels estrangers. 
Ràbia. Sí. Treballador valent explotat com bé dius, què puc fer-hi, jo. Quatre dones. Una carretada 
de criatures. Subsidis familiars a punta pala. I qui paga, estimat? Porqueria per tot arreu. No són 
com nosaltres, no cal que ho fem veure, és hipòcrita. Ho dic tal com ho penso, fins al capdamunt 
del rotllo intel•lectualoide. 
I malgrat tot, ningú no coneix el teu rostre. Ets una ombra groga i verda. S’allunyen 
instintivament quan rodolen les teves escombraries. Quan t’inclines sobre la terra per recollir 
el seu brossam, sembles un arbre encorbat pel vent de la tardor. De fet t’has inventat un joc. 
No reculls les pàgines dels diaris que s’arrosseguen per terra. T’esperes que el vent les elevi. 
Voletegen i vénen a posar-se damunt la teva mà. Gires les pàgines i les tornes a girar, les 
desplegues. Ocells delicats, missatgers del caos. Partits de futbol. Horòscop. Previsió del temps. 
L’alè de Déu et porta, allà, damunt de la vorera, l’immens clamor del món. 

2384      ESPECIAL DE NADAL 2014                                           VEUS I OMBRES                                                      14  

VII

I finalment ets aquí, al camí de retorn. Penses en el xaval tranquil de Dunkerque. Mohamed. 
Disset anys. Ni tan sols l’edat d’en Sydia. 
Tu escombres. Ells maten. És veritat: estan matant. Això t’ho ha dit el vent a cau d’orella. Aquella 
nit, el vent estava ocupat, al carrer Roi Doré, atiant les flames de l’odi. I ho ha fet amb diligència, 
creu-me, ni tan sols ha esbufegat una mica, el pobre imbècil.

VIII

Terra fangosa i ocre.
Ets el nen que els seus passos rastregen. I empaites l’esquirol pel senderó. No l’enxamparàs mai: 
no s’ha de devorar un company de jocs.

VI

Divendres, 16 de setembre de 2005. Crim racista a Dunkerque. 
La víctima, un jove de 17 anys de nom “Mohamed”, és coneguda per no tenir cap vincle ni amb la 
delinqüència ni amb les bandes. Xerrava amb els amics davant d’un bar, a Grande-Synthe, un barri dels 
suburbis de Dunkerque, quan un camioner borratxo, de 45 anys, l’ha envestit. L’assassí ja havia atacat dues 
vegades grups de magribins. Crims racistes com aquest incrementen la sensació d’inseguretat que viuen els 
immigrants, lluny dels seus llocs d’origen, en una societat que els darrers temps ha vist un augment evident 
de la violència i la delinqüència, i el retorn de la influència dels partits d’extrema dreta.
No sóc jo qui ha escrit aquestes línies. Les he trobat al terra. El seu terra. El paviment: un immens 
mirall. El camioner surt d’un bar, veu un àrab i l’abateix. És un pocapena, un curt de gambals. 
Però es diu a si mateix: al cap i a la fi, ja feia temps que en tenia ganes i les ganes ja n’estava tip 
de sentir-les com bombolles d’aire explotant dintre meu. Em fan vomitar. Negre-blanc-moro-
becs, ha, ha. L’he ben pelat, eh. Ara em sento bé. Vaig a fer una cervesa a can Pierrot, ben gelada, 
mentre espero que la poli vingui a fotre’m a la garjola. S’empassa una bona glopada, deixa el got 
damunt la taula i rota de plaer. Això també està escrit al diari, aquí, damunt la vorera.
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POEMES
NOËL X. EBONY traducció de Joan-Marc Joval

el meu lema
les estadístiques
el meu eslògan
les corbes els gràfics els pib
els fets els fets i només els fets
sóc
la històriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
fora de mi
no hi ha salvació
no hi ha veritat històrica
no hi ha història vertadera
només faules
xerrameca
anècdotes
rumors
safareig
ràdio treicheville1

connexió sicap2

boca-orella
paraules d’amargats
sí jo sóc
veritat-història
sóc janus
sóc centaure
sóc jo el savi suprem estratega
les tempestes queien com pedres o plors
i ens proporcionaven deliciosos ensurts a causa del llamp
que es parteix en dos meitats com la tos maligna ofega l’hipòcrita

1  N. del T. Emissora de ràdio privada de Costa de Marfil.
2  N. del T. Empresa suïssa de serveis de comunicació i programari per a telefonia mòbil.
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DÉJÀ VU3 

L’art neix pur.
És:negació.
Absolut,total,immediat,etc,negació.
Una rara realitat,immensa,perfecta(Xenakis)en la seva im)
consumació,estranya complexitat,inquietant estranyesa,
déjà vu. 

Llegir l’art,o,reescriure’l;dir l’acte, reaccionar.
Dur l’altre acte,pur,finit, al seu estat brut.
Dir-lo no produeix ni redueix i encara menys indueix
l’acte art,el perllonga certament(cf. BZZ,Kristeva)ressegueix el 
gest.
Paral•lelament. Sense refiar-se’n ni dissoldre’s. Igualment.
Dir és implacable amb ell,
—desig d’estar-hi a favor) (broll de desig,bumerang,doble llaçada,
déjà vu. 

El mirall i els seus inicis la gesta aquí i la seva Fi.
(+ text posttext que angst, Unheimlichkeit = DV) 

3 Il•lusió provocada per la sensació de recordar escenes i esdeveniments que s’experimenten per primera vegada (Webster’s 
Third International Dictionary, 1963).



EN SILENCI 

com
els grills a la nit
vénen
i se’n van els crits
estridents a la nit
els crits de les presons 
 
            *

i els ocells
fins i tot engabiats
les ales tremoloses
de vegades
canten a la nit
com papallones 
en la tempesta 

            * 

com 
una nit desvetllada
com 
les presons a la nit
viure
en llibertat vigilada
i
sota la pluja
en silenci
sabent cridar 

POËMA 

el que faig bé
és dormir bé
el que faig de res
és somiar 

no sempre es tenen tres nits
algunes són més curtes
no es té sovint l’eternitat
per somiar 

un somni sense fi
sense objectiu sense forma
un somni sens fi
és un adéu 

el que faig de res
és somiar bé
el que faig dels somnis
poëma 

AMÔR 

l’amor foll no és amor
és follia
l’amor passió no és raó
és do dolor
l’altre platònic no és millor
és desitjos frustrats i el desig de vegades mor d’espera
però l’amor conjugal no és raó ni és només amor
és verb viure
i es conjuga a tots els temps durant molt de temps
al present del quotidià
els amants en diuen encara
amôr 

ESCENES DE CAÇA AL CONGO 

wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh
wohu wohu wo wo ffffffffffffffffffff
pa pa pa pa kako kako kako o ka ko ka ko kakokakokakoka
ko
fiolongo fiolon-go fiolongo
fio lon’ go fiolongo fiolongo
dassagbeza gebeza gebeza koto koli fiaaaa da sa m’pa
wohu ccchhht w w w mmmmmmmmmm wo cht
kako kak anuma tu anuma tana bodi ka ka ya ko ko ro ko kokoroko
kooo lio lio koliolio
dassa gbeza gbeza koooooooooooooooooooooooolioooooooooooooooooolio 
kpowuuuuuuu fum
katakatakata katako kolio
gbo gbo gbo
plomes al vent cinocèfal lladra
kututu kutu kutukuaku
cacaba ah kutukuaku l’àvid kabato mòbil
a les narius l’emprenya fresca fresca fresca
a les potes ku
kruruku
kurukutu tu kuru tornen els lladrucs
cau la nit vom
cau la nit vam



recau la nit kutu kurukutu longo fiolongo gbaza
kurugbaza
dondi furo dondi
pa pa pa
kurukpata
bo bo bo alle dobo
so bi na sem to ah ah ah 
fum de cabana pèl de cérvol femella 
kooo lio liooo
la nit resplendor de refugi
ko
la nit resplendor de foc
ka
la nit
koka
la nit
ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka 
ko ko ko
ka
wohu
ffff
kurukutuka koto koto kro koto ko to ko
kpaw kpaw kpaw
corre gos corre gasela al davant fresca fresca fresca
fio fio fio fio
dondi furo dondi pa pa pa kurukpata
l’herba mullada la lluna la nit foc
adua wan odi ele nye na wa sie adja ndowa
va dir
kurukpata
gos de l’infern 
tornarà a recórrer amunt i avall les golfes
la nit resplendor de refugi
gbo g b o
finalment sols
fam
woe woe woe
kurukpata kpa ta

EL MAL SOMIADOR

els silencis duren
el temps de les esperances
i llavors vénen les nits
ombrívoles aurèoles de vels transparents
xiuxiuegen
o llisquen hàbilment entre
l’espera i la il•lusió
algunes encara nues fredes
fracassen els somnis i passen
majestuoses
omplint els silencis de rumors exhausts

  *

somiar i mal somiar
els llavis tremolosos dormir agenollat
i somiar malgrat tot
l’hora és menuda
i els grills de vegades canten de nit
una ambició més elevada

  *

els que diuen nosaltres en lloc de jo
sí en lloc de no sense escollir
la boca insípida
badallen pel nas
els homes lliures fan mala olor
deixa’l dir
sota ombres grises
de nit
i els badalladors badallen encara avorrits
de genolls
quan cau el dia

  *

sí
aquest segle era gran
fins i tot assegut
assegut escoltava la nit
i deia
aquesta història és petita
i s’adormia

  *

als voltants del crepuscle 
vers les festes o les ploramorts
errava l’ombra del mal somiador
els altres
espectres o follets
ja dormien 
pobres també

  *

expulsem l’olor
expulsem l’olor
l’olor del segle mal somiador
oh pobles
expulsem el segle
fins i tot rotar ho fa malament

  *

i la nit
la nit negra amiga
es retira feblement
es cargola a les nostres espatlles
s’estira i s’adorm

  *
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EN ALGUN LLOC

(en algun lloc) aquesta àfrica no és àfrica no ho és
aquesta àfrica miralls miratge de totes les ombres tots els
zombis més enllà on es projecten els desitjos insubmisos desfilada 
de cops d’estat paràfrasi de discurs que es trenquen la cara
aquesta àfrica és ombrívola aquesta àfrica ombrívola la seva història
és nostra (aprenent) sàvia tapisseria del temps dur exercici
de la sang sacrifici humà paraula infernal (george steiner)
però allà baix babilònia se’n refot d’haver espatllat els
sentits del drama i del poema (l’or blau!) l’hem tan(cat)4 
el seu nom d’àfrica clean5 mirall trencat trencament encolat somiar
el vespre en tu parlar d’amor (oh amant) amb els llamps dir

i llavors els silencis reneixen
somnis adúlters d’amants nues
les dones vénen al seu jaç
li besen la mà venen llur paciència
de vegades les seves veus amoroses
i se’n van
amb llàgrimes més profundes

                   *

l’esperança dura
el temps dels rumors
i aleshores silenci
i el tirà
però els tirans no tenen futur

els nostres noms amb l’estrella colpejar els tancs al vol pensar els
objectius hi perdem el sabó (per blanquejar un negre) hi perdem 
el ritme (per ballar amb un blanc) dansa d’aquest continent
perdut desequilibrat titella aquesta àfrica occidentada accidentada
dic arreu que he vingut a dir que si ens alliberem amb les
armes de caliban no hi guanyarem més que noves cadenes
(l’esclau i el seu amo encara pitjor) aquesta àfrica no és 
àfrica no ho és és miralls miratge ràbia (en algun lloc)

“Els somnis són perdons que ens atorguem” (Dominique Lémann, 
Musée, Muro Torto, Villa Médicis, 1980) Abidjan 7786

4  N. del T. En l’original francès l’autor construeix un joc de paraules que remet a l’infern: “nous l’avons enfer(mé)”.
5  N. del T. En anglès en l’original.
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Si s’hagués pres la molèstia de seguir viu, ara, aquesta tardor, faria 75 anys. Però era massa gran 
per ocupar-se d’assumptes menors, trivials, com ara fer anys, i durant bona part de la seva vida 
va insistir massa en voler millorar la comunicació amb els seus ancestres. Amb tot, entre els 
qui el recordem no hi ha dubte que si pogués tornar a viure ho faria immediatament per tal de 
recuperar la seva banda de 30 músics, la marihuana, el seu harem de dones, les nits del Shrine 
i els moments que va tocar amb en Ginger Baker i va tenir de públic en Paul McCartney, que 
segons ell era un pirata recalcitrant. Van ser bons temps, però n’hi va haver d’altres —a Londres, 
a Hollywood, a Lagos— que mereixen ser explicats, perquè la vida d’Olufela Olusegun Oludoton 
Ransome-Kuti, conegut arreu del món com a Fela Kuti, fou una vida extraordinària i la seva 
música i les seves paraules encara belluguen peus i desperten consciències a l’Àfrica. 

En Fela va néixer a la localitat d’Abeokuta, situada a uns 90 quilòmetres al nord de l’antiga capital 
de Nigèria, la ciutat de Lagos, que els iorubes segueixen anomenant Eko. Fou el quart de cinc 
germans. El seu pare, el reverend Israel Oludotun Ransome-Kuti, era mestre, i la seva mare, 
Funmilayo Thomas Ransome-Kuti, una reconeguda activista pels drets de la dona. Fundadora 
de la Unió Nigeriana de Dones, fou la primera dona nigeriana que va conduir un automòbil, la 
primera, també, que va visitar la Xina, la Unió Soviètica, Hongria i Albània, i l’única distingida 
amb el Premi Lenin de la Pau, que va rebre el 1970 “per la seva contribució a l’entesa entre 
el poble nigerià i els pobles soviètics”. Els dos volien que els seus fills estudiessin medicina. A 
Londres, si podia ser. Era el destí que esperava als Ransome-Kuti i al seu cosí, en Wole Soyinka, 
futur premi Nobel de Literatura, el qual, de petit, solia passar els estius a casa dels Ransome-Kuti. 
En el cas d’en Fela, la música es va creuar en aquest destí. 

El reverend Israel Oludotun Ransome-Kuti va morir de càncer de pròstata als 55 anys. Llavors 
en Fela tenia 17 anys, una bicicleta i un gran amic: J. K. Braimah, company d’institut. En Braimah 
tenia talent com a cantant i ho havia demostrat amb un dels grups de moda de Lagos: els Cool 
Cats del trompetista Víctor Olaiya. En Braimah va convèncer en Fela perquè entrés a formar 
part del cor dels Cool Cats i així fou com en Fela va debutar sobre els escenaris: al cor d’en Víctor 
Olayia, que arrasava per salons i hotels dels principals ports del Golf de Guinea amb el seu 
repertori apassionat de rumbes, mambos i cha-cha-cha. 

MARIANO LÓPEZ  traducció de Martí Sales

L’HOME QUE DUIA LA MORT AL SARRÓ
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La vida d’en Fela, al cor dels Cool Cats, devia ser meravellosa, però la seva mare, Funmilayo, no 
va trigar gaire a apartar-lo dels camins del mambo. Volia que en Fela fes les maletes i recuperés 
el nord: medicina, Londres. En Fela va reivindicar la tradició familiar per defensar les aspiracions 
a una carrera musical. El seu pare havia estat un respectable compositor d’himnes per a l’església 
i el seu avi, el reverend Josiah Canon Ransome-Kuti havia gravat un disc per a la companyia 
EMI als anys 20, amb cançons cristianes en ioruba. Al final hi va haver acord. En Fela aniria a 
Londres, però per estudiar música, al Trinity College, on havien estudiat els grans compositors 
de música clàssica de Nigèria, entre ells Akim Euba i Ayo Bankole. Viatjaria a la capital britànica 
al mateix temps que el seu amic J. K. Braimah, també matriculat al Trinity, a la carrera de Dret. A 
l’avió, els dos amics no s’ho podien creure: el món era seu. No van perdre el temps. Tan bon punt 
van arribar a Londres van fundar un grup de música amb diversos companys, estudiants, indis. 
Primer el grup es va dir The Highlife Rackers, però poc després ja va rebre el nom de la formació 
amb què en Fela assoliria la primera fama, Koola Lobitos. 

“Koola” és possible que no signifiqués res. Potser era una broma, una expressió divertida 
relacionada amb el nom del grup d’Olaiya, els Cool Cats. “Lobitos” és una paraula espanyola. A 
aquella època, en Fela i en Braimah no eren els únics músics africans que volien destacar, amb el 
seu nom, una clara filiació rumbera. Gerald Pine, de Sierra Leone, s’havia canviat el nom perquè 
sonés més hispà: Geraldo Pino, un dels seus èxits es titulava Oh, ye, charanga. La rumba triomfava 
al Congo i les músiques cubanes començaven a inundar Senegal. A Ghana i Libèria dominava el 
highlife: el baix, la percussió, el ritme del son cubà acompanyat per una secció de vent potent, 
amb fraseigs típics del jazz. 

A Londres, en Fela estudiava música, tocava amb els Lobitos, recorria els clubs de jazz —Ronnie 
Scott’s, el Marquee, el Flamingo, The Roaring 20’s— i encara li sobrava temps. Es va casar amb 
Remilekun Taylor, una noia britànica de pare nord-americà i mare nigeriana, amb la que va 
tenir tres fills, Yeni, Femi i Sola, que van néixer entre el 1961, l’any que es van casar, i el 1963, 
quan en Fela es va graduar. Van passar més coses. Vint-i-quatre països africans van obtenir la 
independència a principis dels 60, entre ells, Nigèria. Líders carismàtics, com Sékou Touré, a 
Guinea, Léopold Sédar Senghor, a Senegal, Jomo Kenyatta, a Kènia, Julius Nyerere, a Tanzània 
i Patrice Lumumba, al Congo, miraven més enllà de la independència i reclamaven pels seus 
països, per la seva cultura, un procés urgent, i orgullós, d’africanització. Sékou Touré va prohibir 
la importació de música estrangera. Va crear una companyia discogràfica estatal, cent per cent 
guineana, que va gravar i promocionar a les bandes del país, com Syli Orchestre i els Bembeya 
Jazz. A Ghana, Kwame Nkrumah va proclamar el highlife com a música nacional. Va recórrer tots 
els pobles de Ghana per escampar la seva filosofia de la nova Àfrica, oposada a l’imperialisme, 
sempre acompanyat per una banda experta en música nacional. Grans grups de highlife, com els 
Tempos d’E. T. Mensah o els Ramblers de Jerry Hansen solien tancar amb música els discursos 
de Nkrumah, el promotor de la Unió Africana i del socialisme científic africà, encara recordat, a 
Ghana, pel seu nom i pels seus diferents altres noms, entre els quals Osagyefo, que significa “el 
redemptor”. 

Després de graduar-se, en Fela va tornar a Nigèria. La seva mare el va convèncer perquè competís 
pel càrrec de director de música de l’exèrcit nigerià. Es va presentar a les proves però va tenir 
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http://www.youtube.com/watch?v=L4Z0HXdZsAY
http://www.voanews.com/MediaAssets2/projects/african_music_treasures_blog/J-J-RANSOME_KUTI_Kyrie.Mp3
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sort: el militar que el va entrevistar per comprovar les seves aptituds li va recomanar una altra 
feina, com a productor de l’NCB nigeriana. No era una mala feina. Havia de buscar noves 
bandes, vigilar les gravacions, coordinar els músics d’estudi. No estava malament, però a en Fela 
li va semblar molt avorrit. Va muntar un quintet de jazz que va ser un fracàs i poc després va 
ressuscitar els Koola Lobitos. En aquesta ocasió, amb tres novetats importants: la marihuana, el 
bateria Tony Allen i la influència del soul. 

En Tony Allen era el bateria dels Western Troppers. Havia tocat amb en Víctor Olaiya i amb altres 
bandes i tot Lagos el reconeixia com un bateria excepcional. La seva associació amb en Fela, el 
1965, fou fonamental per a la identitat musical de les diferents bandes d’en Fela i pel seu èxit i 
reconeixement, dins i fora de Nigèria. Amb l’Allen, també el saxofonista Lekan Animashaun es va 
sumar als Koola Lobitos, i continuaria amb en Fela fins i tot després que l’Allen marxés, el 1979. 

En Fela va començar a fumar marihuana. Ja l’havia provat a Londres, però poques vegades. Al 
tornar a Lagos, l’herba, coneguda a Nigèria com “igbo” o “indian hemp”, va passar a formar part 
de la seva vida quotidiana. El relaxava i l’ajudava a trobar la inspiració per les seves cançons. 
Anys després, diria, a més a més, que era una herència dels seus ancestres, una expressió de la 
medicina natural africana, oposada a la química farmacèutica imperialista. 

Aquells anys al país també li hagués anat bé amarar-se profundament d’alguna poció relaxant. 
Una part de Nigèria es va aixecar en armes contra l’altra part. Guerra civil, la més terrible de les 
guerres. Va durar tres anys. Li van dir la guerra de Biafra, perquè el líder dels independentistes, 
el coronel Odumegwu, reclamava la formació de la nació independent de Biafra al territori del 
mateix nom de l’orient de Nigèria. 

En Fela es va instal•lar a Ghana, amb els Koola Lobitos. Ghana havia estat l’epicentre de la música 
highlife, la fusió del jazz amb els ritmes cubans. Però això era cosa del passat. Ara triomfava 
el soul. Pepe Dynamite havia estat coronat com el Soul Brother Number One al primer Soul 
Contest Festival celebrat a la platja de Labadi Pleasure, prop d’Acra. Antigues formacions de 
highlife, com els Ramblers i els Uhuru Band, del Stan Plange, abraçaven ara el soul com un 
senyal d’identitat. Els sons de moda de Ghana no van trigar a creuar la frontera. A Benin, els 
Black Santiagos, que encara arrossegaven, com Pepe Dynamite, un nom espanyol, record del 
seu passat amb la rumba, no van trigar a passar-se al soul. En Fela va transformar el so dels Koola 
Lobitos a Ghana i va crear un nou estil, un port musical on van desembocar la seva antiga relació 
amb el son cubà i el jazz —Coltrane, Miles Davis, Louis Armstrong i Louis Prima eren els seus 
preferits— i la seva nova passió pel soul. Al nou estil li va posar un nom propi: afrobeat. I va 
tornar a Lagos amb la idea d’imposar l’afrobeat i triomfar amb la seva nova posició a l’escena. 
Havia abandonat la trompeta per ocupar el lloc de cantant, la veu principal. Si abans volia ser 
com Coltrane, ara volia ser Wilson Pickett. 

La guerra civil estava a punt d’acabar-se, però encara no eren temps perquè els nigerians 
poguessin gaudir del ball. En Fela va pensar en els Estats Units, la pàtria del soul. Altres artistes 
africans estaven triomfant just aquells anys, finals dels seixanta, als Estats Units. Miriam Makeba 
venia milers de discos del seu Pata, pata. El sud-africà Abdullah Ibrahim (llavors conegut com 
a Dollar Brand) havia rebut crítiques excel•lents de la seva actuació al festival de Newport. I el 
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percussionista nigerià Babatunde Olatunji acabava de tocar a Woodstock amb en Carlos Santana. 
Olatunji havia estat un dels responsables de l’irresistible ritme jig-go-lo-ba a Woodstock i de la 
percussió del primer disc de Santana, l’àlbum titulat “Santana”.

Així que en Fela i els Koola Lobitos van creuar l’oceà. Es van instal•lar a Los Angeles, amb el 
so incipient de l’afrobeat i un visat de tres mesos. No van tenir sort. Un promotor els va oferir 
un parell d’actuacions a Las Vegas, però el baixista dels Lobitos, Félix Jones, va tenir por. Havia 
nascut a la regió de Biafra i temia que les autoritats nord-americanes, que havien donat suport 
al govern federal en contra dels insurgents de Biafra, el tanquessin a la presó. Va abandonar els 
Koola Lobitos, que van perdre el contracte de Las Vegas. 

Van estar també a punt de tocar a Disneylandia. El promotor H. B. Barnum els va oferir tres 
setmanes de contracte a la terra de la fantasia. Però l’oferta els va arribar quan el visat estava a 
punt d’acabar. Sense diners, sense visat, van acceptar tocar a un bar de Hollywood, una mala 
feina. La seva desmoralització va ser completa quan van saber que la gira pels Estats Units de 
Geraldo Pino havia estat un èxit. Una gerra d’aigua freda. Els Koola Lobitos i el seu afrobeat no 
eren prou bons. Només podien tornar, abaixar el cap i rumiar el fracàs. 

Aleshores va aparèixer una dona, la Sandra Smith, antiga membre dels Black Panthers, el Partit 
Panteres Negres per l’Autodefensa del Poble Negre, amb qui havia participat en les revoltes de 
Los Angeles del 1967. L’havien tancat uns mesos a la presó per l’assalt a una comissaria. La Sandra 
era aficionada al jazz, a Miles i a Coltrane, i havia format part del cor de Osibisa, el grup format 
per quatre ghanesos, un nigerià i tres caribenys que havien enlluernat a mig món amb el so 
del seu àlbum “Woyaya”, la portada del qual havia estat dissenyada per Roger Dean, el creador 
de l’extraordinària il•lustració de la portada de l’“Abraxas” de Santana. La Sandra va introduir 
en Fela al món de la contracultura californiana, la psiquedèlia, la consciència racial, l’activisme 
polític, la llibertat sexual i el pensament de Malcolm X. “Fou la Sandra —diria en Fela, anys més 
tard— qui em va obrir els ulls. Per primer cop sentia coses que mai havia sentit sobre l’Àfrica. 
La Sandra va ser la meva consellera: en la política, en la història. Va ser qui va aconseguir que 
comencés a pensar”.

En Fela va tornar a Nigèria completament canviat. Es van acabar els Koola Lobitos. La banda va 
agafar un altre nom, més compromès: Nigeria 70. També es van acabar les cançons romàntiques, 
els temes frívols. En Fela justificava el canvi en raons africanes: “A l’Àfrica, assegurava, no diem 
‘darling, kiss me’, no hi és, això, a la nostra cultura”.

Temps de canvi. El tancament del canal de Suez afavoria el negoci del petroli a Nigèria, que 
exportava més d’un milió de barrils al dia. Lagos creixia, es transformava, començava a adquirir 
el perfil de ciutat desmesurada, caòtica, violenta, que la caracteritzaria anys més tard. La música 
també canviava. No més highlife. Sorgien l’afrorock, seguint les petjades d’Osibisa, i el juju, una 
paraula que en iorub significa “llançament” i que defineix un estil basat en la percussió ioruba 
tradicional. Nous ritmes amb nous noms: Sunny Ade, Ebeneze Obey, Sonny Okosuns, Víctor 
Uwaifo, Prince Nico Mbarga i Stephen Osita Asadebe. Eren els protagonistes de l’auge del juju 
i de l’afrorock en un país on la riquesa havia brotat tot d’una després de la guerra. Només per a 
alguns.                  
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http://www.voanews.com/MediaAssets2/projects/african_music_treasures_blog/FELA_Ironu.Mp3
http://www.youtube.com/watch?v=A613WUWFLRg
https://www.youtube.com/watch?v=pmdq-I2gQss
http://www.youtube.com/watch?v=htXt_-4heeY
http://www.youtube.com/watch?v=x1QM3_fguB8


Fela no volia que barregessin la seva banda amb les noves estrelles, moltes de les quals es creia 
que estaven contaminades per l’imperialisme. Per començar va criticar obertament tots els 
músics que adoptaven, per als seus noms, títols britànics. Com era el cas de Sir Víctor Uwaifo, 
Chief Commander Ebenezer Obey i King Sunny Adé. Després va demostrar amb els primers 
temes de Nigeria 70 i amb cançons com When will free from the shackles of slavery o Black Man’s Cry, 
que la seva música expressava una ideologia, que l’afrobeat donava forma a les idees de Malcolm 
X i de Kwame Nkrumah. 

La Sandra va viatjar a Lagos i durant uns mesos va acompanyar Nigeria 70 als seus concerts, 
com a part de les veus del cor. La seva arribada va coincidir amb la de James Brown, el més 
gran representant de la música soul i de la consciència negra, un ídol per a en Fela. Va anar-lo a 
veure, amb la Sandra, a l’Onikam Stadium. La carretera d’accés estava col•lapsada, milers de fans 
envoltaven l’estadi per veure’l passar, per si podien escoltar-lo des de fora dels murs de l’estadi. 
El líder ioruba Oba Oyekan va donar a James Brown les claus de la ciutat de Lagos. Una versió en 
ioruba del Sex Machine, Jeun K’oku, interpretada per en Fela i els Nigeria 70 va arribar al número 
u de les llistes d’èxits de Lagos, tot i que la seva difusió havia estat prohibida per la policia. 

A principis de 1971, en Fela va canviar el nom de la seva banda, que va passar a dir-se Africa 
70. Era una manera de distanciar-se del seu país i expressar millor les idees panafricanes de 
Nkrumah. Va començar a ser considerat com un revolucionari. Per les seves paraules, que de 
vegades arribaven fins als diaris locals amb gran polèmica, i per la seva música. Africa 70 va 
anar adquirint, amb pocs mesos, una forta identitat. Primer, per la incorporació d’elements 
tradicionals de la música ioruba, temes i instruments. Després, per la importància que agafaven 
els cors. En Fela va substituir els monòlegs de Nigeria 70 per un actiu, molts cops divertit, diàleg 
amb els cors, que contrastaven amb la seva veu i reafirmaven el seu missatge. Un canvi més 
notable encara fou la decisió d’abandonar el ioruba i cantar en pidgin, l’anglès deformat que 
parlaven els joves de Lagos. “La llengua anglesa, com es parla a Londres, no m’agrada, —va dir en 
Fela— però trencada, com es parla a Lagos, és més acceptable”.

La banda es va instal•lar en un local que van anomenar Afro Spot. A l’Afro Spot van compartir 
escenari amb Geraldo Pino i amb Sunny Adé. En Fela va començar a posar-se pells d’animals, 
especialment lleopards, i fou llavors quan la seva música va atraure els caçatalents d’EMI, 
la mateixa companyia que havia gravat un disc al seu avi. Els buscadors d’EMI van dur les 
gravacions d’Africa 70 als estudis d’Abbey Road, a Londres. El seu so va captivar una de les grans 
estrelles de rock d’aquell moment: Ginger Baker, el bateria del grup Cream, format per en Baker, 
en Jack Bruce i l’Eric Clapton. Enlluernat, sobretot per l’espectacular feina d’en Tony Allen, en 
Baker va viatjar a Lagos i va col•laborar amb en Fela i el seu grup en la gravació de diversos 
temes d’Africa 70, entre ells Black Man’s Cry. A canvi, en Fela i la Sandra, que s’havia canviat el 
seu cognom Smith pel d’Iszadore, van viatjar a Londres per participar en la gravació del disc 
“Stratavarious” d’en Ginger Baker, una joia estranya i preuada que combina el so del gran bateria 
de Cream amb la veu, el piano i la percussió del geni de l’afrobeat i la participació als cors de la 
seva musa, la Sandra. 
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L’èxit va arribar al cap d’un any. La banda es va traslladar al que seria la seva llar i el seu emblema 
pels següents cinc anys: The Africa Shrine, el santuari d’Africa 70, situat al pati del darrere de 
l’hotel Empire, al mateix lloc on, feia anys, hi havia hagut el club Ambassador, un dels grans 
clubs de Lagos dels anys del highlife. Durant un llustre, el Shrine va ser molt més que una sala 
de concerts: fou un santuari, on es venien llibres de Nkrumah, Malcolm X i Marcus Garvey, es 
fumava marihuana lliurement i en Fela llençava els seus missatges a l’audiència, com a cantant 
i com a sacerdot principal del Shrine, missatges que després resumia i traslladava al diari local 
Daily Times, a la seva columna titulada “Chief Priest Say”. 

En Ginger Baker va anar diversos cops al Shrine, a veure i a escoltar en Fela i la seva banda. 
També hi va anar el trompetista sud-africà Hugh Masekela i en Lester Bowie, dels Art Ensemble 
de Chicago. Amb tot, la visita més sonada fou la de Paul McCartney. L’exbeatle va anar a Lagos, 
aconsellat per la discogràfica EMI, per gravar alguns temes del seu disc “Band on the run”, el 
tercer del grup Wings. En Fela va acusar Paul McCartney de robar música africana. Va dir que 
havia anat a Lagos per endur-se sons africans que no li pertanyien. Es va embolicar la troca de 
mala manera, almenys a Lagos. McCartney va rebutjar les insinuacions d’en Fela però va rebre el 
cop. Va demanar als tècnics d’EMI que eliminessin tots els sons d’instruments populars africans 
que poguessin haver-hi al disc, que va sortir a la venda sense rastre de tocs iorubes. 
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http://www.youtube.com/watch?v=yIckHF1cQJ0
http://www.youtube.com/watch?v=H1YYsRg1f_Y
http://www.youtube.com/watch?v=UAZA4iw7KrA


LA REPÚBLICA DE KALAKUTA

En Fela començava a ser una institució. Africanista, urbà, rebel, socialista, irònic, pantera negra 
(fins i tot en el seu vestuari), es movia per Lagos envoltat d’una troupe, els amics i amigues —
sobretot amigues— que formaven la comuna llibertària instal•lada al Shrine. La seva dona oficial, 
la Remi, vivia a Lagos, però lluny d’en Fela, que rebutjava el matrimoni. “Quan vaig estar casat a 
Londres —va dir un cop— no era un africà: pensava com un blanc; quan vaig deixar de pensar 
així, el matrimoni va desaparèixer del meu cap”.

La marihuana circulava lliurement pel Shrine, tot i que era il•legal. La pena per dur només un 
cigarro de maria era de deu anys de presó, i la pena per cultivar la planta era l’execució. L’abril 
de 1974, la comuna del Shrine va ser assaltada per policies amb gossos ensinistrats per trobar la 
droga. Seixanta ocupants de la casa van ser empresonats. La majoria dels detinguts va quedar en 
llibertat el dia següent (el grup havia d’actuar al Camerun), però la policia va esperar que tornés 
per fer una segona expedició, que va dur uns dies al calabós al propi Fela. Quan va sortir de la 
presó, en Fela va batejar la comuna amb el nom de República de Kalakuta. El nom, “kalakuta”, 
era una paraula suahili que els presoners amb qui va compartir calabós feien servir per parlar 
de la cel•la on es trobaven els lladrons més enginyosos, els estafadors, els murris i els bandarres. 
En Fela assegurava que s’havien de defensar dels corruptes, que calia ser un lladre per robar als 
lladres que s’enriquien amb el petroli de Nigèria mentre la majoria de la població vivia en la 
misèria. Va proclamar la República de Kalakuta autònoma i independent, una zona lliure de les 
lleis dels governants corruptes de Nigèria. Al Shrine va portar equips de gravació, un dispensari 
mèdic i llavors per cultivar hortalisses, fruites i verdures. En algun moment, va somniar que 
la seva utopia s’havia instal•lat al Shrine. I la seva utopia incloïa la desaparició total dels mals 
governants. Es va treure el cognom anglès Ransome del seu nom i el va canviar per la paraula 
ioruba anikulapo, que vol dir “l’home que duu la mort al sarró” i va anunciar que es presentaria a 
les eleccions presidencials. Quan n’hi haguessin. 

En Fela cada cop estava més convençut que estava protegit pels esperits dels seus ancestres. La 
policia opinava el contrari. El 18 de febrer de 1977, després de diverses incursions menors al 
Shrine, prop de mil soldats armats van envoltar les tanques que exhibien el nom de República 
de Kalakuta. Van obrir foc contra el generador del qual depenien les malles electrificades, van 
entrar al Shrine i van pegar brutalment els seus ocupants. En Fela va ser arrossegat pels genitals 
cap a fora del local. Es va salvar de la mort per la intervenció d’un comandant. La seva mare, la 
Funmilayo, de 78 anys, va ser llençada per una finestra i tot i que no va morir en aquell moment, 
mai no es va poder recuperar dels cops i de la brutalitat de la caiguda. 

Els soldats es van acarnissar amb els ocupants del Shrine. Moltes dones van ser arrossegades nues 
al carrer i les van pujar, sense tapar-les, a un camió militar. Després, als barracons de l’exèrcit, 
van ser torturades i violades. Una dona va morir durant l’atac. Tots els homes van ser brutalment 
estomacats. Un germà d’en Fela, Beko, va haver de passar diversos mesos amb una cadira de 
rodes arran de la pallissa. Finalment, els soldats van calar foc a la casa, al club i a tot el que es 
trobava dins les tanques de la república. El centre mèdic, l’hort, les cintes màster de la banda, un 
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documental sobre la vida d’en Fela, tot fou arrasat, víctima de les flames. Fou la fi de la República 
de Kalakuta i el començament de la fi d’en Fela. 

Uns mesos després es va celebrar el judici per l’atac dels soldats a una propietat privada, el 
Shrine. Van comparèixer 183 testimonis. Tot i la quantitat de testimonis, el jutge va  concloure 
que la destrucció del Shrine havia estat causada, de manera no intencionada, per un soldat 
desesperat i desconegut, al que es va declarar absent i culpable en rebel•lia. 

La mort de la seva mare, poc després de l’atac a Kalakuta, va abatre en Fela, que va traslladar a la 
seva música el seu odi cada cop més gran cap als polítics nigerians, sense excepcions. Vagabonds in 
power i Shuffering and Shmiling van ser temes prohibits pel govern. En Fela va formar el seu propi 
partit polític, el Movement of the People, M.O.P., amb el qual va voler participar a la carrera 
electoral per la presidència, de la que va ser apartat per un presumpte incompliment burocràtic 
de diverses normes electorals. 

Tot i la seva notorietat, en Fela no tenia diners. Almenys, no prou com per remoure les opinions 
dels seus adversaris, assenyalats per les lletres de les seves cançons. La banda Africa 70 es va 
desintegrar després de l’atac dels soldats. En Fela va intentar recompondre-la. Nicholas Avom i 
Masefwe Anan van substituir Tony Allen i un dels fills d’en Fela, Femi, es va fer càrrec del saxo 
alto. Van tornar a obrir el Shrine, als afores de Lagos. “No és un night-club —va dir en Fela—, és 
un lloc per parlar amb els déus dels nostres ancestres”. També hauria d’haver servit per recaptar 
uns quants diners, però en Fela tenia un talent especial per evitar els guanys. La nova banda de 
seguida va superar els 30 membres, tots amb dret a cobrar. En Fela va començar a pensar en una 
cosa que sempre havia desestimat: una gira per Europa. Abans, va donar el darrer gir a la seva 
vida: va entregar la seva consciència al seu veí Kwaku Addaie, conegut com a Professor Hindú. 

Gràcies a la fama d’en Fela, el Professor Hindú va fer un comunicat de premsa en el qual 
informava dels seus poders increïbles. El comunicat deia que el Professor havia matat d’un tret 
a un paio al que després havia enterrat i, finalment, ressuscitat, davant de testimonis concrets, 
tots localitzables. Els periodistes, deia el comunicat, estan convidats a conèixer i comprovar 
els poders del Professor Hindú. “No són poders de Jesús”, afegia el comunicat. “Són els poders 
verdaders d’Àfrica”.

El Professor Hindú es va convertir en el conseller espiritual d’en Fela. “Des que el conec —va 
dir el músic— tinc més llum espiritual”. En Fela va canviar el nom de la seva banda, Africa 70, 
per Egipte 80. El Professor Hindú assegurava que el món havia de reconèixer que la civilització 
egípcia havia estat africana i que els seus vastos coneixements, inclosos alguns secrets, s’havien 
escampat per l’Àfrica i no per Europa. 

La màgia del Professor Hindú no va aconseguir allunyar la policia de la vida d’en Fela, que va 
seguir patint detencions, empresonaments i altres brutalitats. Una pallissa li va deixar un soroll 
permanent a dins del cap. La següent li va trencar la mà esquerra i es va veure obligat a canviar 
el saxo tenor per un altre molt més petit i lleuger. L’arribada de noves drogues, el misticisme 
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http://www.youtube.com/watch?v=6hep_Poe_IQ
http://www.youtube.com/watch?v=6hep_Poe_IQ
http://www.youtube.com/watch?v=Bv3beCquIa8


del professor, els cops, l’aïllament, li van canviar el caràcter. Només quatre de les seves 27 dones 
van quedar-se amb ell. “Sé que la mort em ronda —va dir—, però no moriré. Abans governaré 
Nigèria, no sé quan, però n’estic segur”.

Dos productors francesos li van proposar una gira per Europa i tornar a gravar amb EMI. La gira, 
que el va dur a Amsterdam i a altres capitals europees i després als Estats Units, va ser un èxit 
de públic i un fracàs de crítica. La gent aclamava el revolucionari, el mite; els crítics rebutjaven 
l’afrobeat del músic ara místic: el consideraven repetitiu, monòton, fins i tot avorrit. En Fela 
ignorava les crítiques, seguia al seu món. Volava cap a Denver quan el comandant va ordenar que 
aterressin per fer-lo fora al primer aeroport per fumar marihuana a l’avió i llençar menjar contra 
els que el volien detenir. A terra, va ser rebut com un heroi. 

Abans d’arribar als Estats Units va afegir un altre capítol a la seva llegenda. Va rebutjar un 
contracte descomunal amb la Motown, que li oferia una suma de diners important pel catàleg 
de tota la seva obra. Va dir que no. Va explicar als periodistes nord-americans, perplexos, que la 
cultura d’Àfrica no està basada en l’economia. “Si tu poses els diners per davant de la cultura —els 
va dir— destrosses la bellesa de tot el que volies representar”.

Va morir als 58 anys, de sida. Va deixar més de 80 àlbums, un estil musical propi, l’afrobeat, 
només comparable, pel que fa a influència, als grans estils d’Àfrica. També un gran nombre de 
cançons, iròniques, àcides, intenses, polítiques. Un dels seus darrers èxits va ser Underground 
System, dedicat a Thomas Sankara, president de Burkina Fasso, marxista i panfricanista que va 
morir assassinat l’octubre de 1987. 
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Milers de seguidors d’en Fela van acompanyar-ne les restes en el seu darrer viatge. La policia 
intentava controlar les multituds, però tenia l’ordre de no intervenir. Els polítics que havien estat 
criticats per en Fela ara buscaven una mica de fama prop del seu taüt. La comitiva avançava pels 
carrers de Lagos sota un núvol de marihuana. Allà hi havia Ebenezer Obey, el més gran del juju, 
Salawa Abeni, la reina waka i Geraldo  Pino, el seu antic contrincant musical. 

Van haver-hi llàgrimes, moltes llàgrimes, quan l’enterrament va passar pel lloc on un cop hi 
havia hagut el recinte de la república de Kalakuta. A en Fela li hagués agradat veure-ho. En tenia 
prou amb que la gent sabés el que havia fet. “Crec que vaig obrir els ulls de la gent a l’opressió 
al nostre continent” va declarar al Daily Graphic d’Acra. “A banda d’això, saben que sóc honest i 
conseqüent. És suficient.”

A en Fela li hagués agradat tornar al Shrine i a Kalakuta. I hagués plorat d’emoció amb el cartell 
que ara penja on abans hi havien les tanques de la seva República. El cartell diu “Funmilayo 
Anikulapo Kuti Grammar School”, una escola de gramàtica que du el nom de la seva mare. Un 
bon lloc on en Fela, si pogués, tornés a començar. Amb la seva bici, la seva música i els Koola 
Lobitos. I la resta dels seus somnis meravellosos.

http://www.youtube.com/watch?v=3GaQ_vuutxE
http://www.youtube.com/watch?v=3GaQ_vuutxE
http://www.youtube.com/watch?v=en85y_ly0bo
http://www.youtube.com/watch?v=dzyVY9CWtqA
https://www.youtube.com/watch?v=yO_a4HtXvvE




PART I: HARARE NORD, DE BRIAN CHIKWAVA, CINQUANTA ANYS DESPRÉS 
D’EL BEVEDOR DE VI DE PALMA, D’AMOS TUTUOLA

L’any 2009 l’editorial britànica Jonathan Cape2 publicà a Londres la novel•la Harare North3, de 
l’escriptor de Zimbabwe Brian Chikwava. Abans de dedicar-se de ple a l’escriptura novel•lesca, 
Chikwava havia guanyat el Premi Caine 2004 gràcies a un relat, Seventh Street Alchemy, publicat 
l’any 2003 a Zimbabwe per Weaver Press4, una editorial que, anant contra vent i marea, continua 
publicant autors locals des de la capital de la nació, sacsejada per l’interminable final del règim 
de Robert Mugabe. Com a prova d’aquesta perseverança (si és que no en podem dir obstinació), 
la col•lecció en què va aparèixer el relat de Chikwava es titula Writing Still5 (“Escrivint encara”, 
“Continuar escrivint” o, fins i tot, “Escrivint malgrat tot”). Aquesta col•lecció de contes, recopilats 
per la pròpia directora de l’editorial, Irene Staunton, va veure la seva continuació dos anys més 
tard amb un altre volum de títol similar: Writing Now6 (“Escrivint ara”).

JEAN-PIERRE ORBAN  traducció de Sergio Colina Martín
edició i correcció de Joan-Marc Joval

EL LLARG CAMÍ DE L’ANGLÈS “A L’AFRICANA” 
EN L’EDICIÓ OCCIDENTAL1
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1  Article originalment publicat en francès i en anglès a www.africultures.com (N. de l’ed.).
2  Jonathan Cape forma part del grup internacional Random House, que al seu torn és part del grup Bertelsmann.
3  Brian Cikwava, Harare North, Londres, Jonathan Cape, 232 pàgs.
4  http://www.weaverpresszimbabwe.com/home.htm
5  Writing Still, New stories from Zimbabwe, editat per Irene Staunton, Harare, 2003, 254 pàgs. ISBN: 1 77922 018 9.
6  Writing Now, More stories from Zimbabwe, editat per Irene Staunton, Harare, 2005, 304 pàgs. ISBN: 1 77922 043 X.
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El Premi Caine (Caine Prize for African Writing) va ser creat l’any 2000 i va adquirir notorietat molt 
ràpidament gràcies, fonamentalment, a la qualitat del seu patronat (constituït pels quatre premis 
Nobel d’origen africà7) i del seu jurat, que es renova cada any. Entre els escriptors que n’han 
format part destaquen J. M. Coetzee, Abdulrazak Gurnah8 i, més propera al públic francòfon, 
Véronique Tadjo9. Avui en dia, és conegut també com el Booker Prize (l’equivalent britànic al 
premi Goncourt francès) de la literatura africana. La seva originalitat principal resideix, sens 
dubte, en què és concedit a un conte. Més que no pas consagrar un autor ja reconegut o que ja 
ha aconseguit publicar la seva primera novel•la10, el Premi Caine permet descobrir nous talents 
(sobretot als països africans mateixos) que a més, algunes vegades, s’han mogut prèviament per 
circuits no tradicionals. Tant és així que el premi de 2002, per exemple, va ser atorgat a un relat 
del kenyà Binyavanga Wainaina11 que havia estat publicat a Internet12.

7  Wole Soyinka, Nadine Gordimer, Naguib Mahfouz i J. M. Coetzee.
8  Nascut el 1948 a Zanzíbar, és un novel•lista tanzà establert al Regne Unit. S’han traduït al castellà els seus llibres En la orilla 
(Ed. Poliedro), Paraíso i Precario Silencio (El Aleph Editores) (N. de l’ed.).
9  Escriptora, acadèmica i artista, nascuda a París i criada a Abidjan (Costa d’Ivori). En castellà han estat publicats els seus 
llibres La sombra de Imana (El Cobre Ediciones) i La canción de la vida y otros relatos (Siruela) (N. de l’ed.). 
10  Tot i que la primera guanyadora, l’any 2000, Leila Abulela, acabava de publicar la seva primera novel•la, The Translator 
(Polygon, 1999), traduïda al francès i publicada a Editions Zoé el 2003 (La Traductrice).
11  L’any 2013, l’editorial Sexto Piso va publicar en castellà el seu llibre Algún día escribiré sobre África (N. de l’ed.).
12  Els finalistes del premi obtenen una reedició del seu relat dins d’una recopilació i són convidats a Gran Bretanya durant 
una setmana per dur-hi a terme sessions de lectura, signatures i trobades amb la premsa. L’accent no es posa, doncs, 
únicament en el guanyador. La selecció final constitueix un viver on es troben, a més a més, altres autors en potència. Així, 
Jonathan Cape va publicar, el juliol, On Black Sisters Streets, una novel•la de la nigeriana Chika Unigwe, finalista del premi 
el 2003. Chika Unigwe, que viu a Turnhout, Bèlgica, ha publicat a l’editorial Meulenhoff & Manteau (Amsterdam-Anvers) 
una novel•la, De Feniks (“El Fènix”), una traducció holandesa d’un text inèdit escrit en anglès. On Black Sisters, publicada en 
una versió anterior en holandès, també a Meulenhoff & Manteau, amb el títol Fata Morgana, relata la vida de les prostitutes 
africanes a Anvers.

http://www.africultures.com
http://www.weaverpresszimbabwe.com/home.htm


Ciutats vistes en un mirall trencat

L’any 2004, quan Brian Chikwava va guanyar el premi Caine, ja feia temps que estava instal•lat 
a Londres. Havia deixat Zimbabwe, on es dedicava a l’escriptura però també a la música, com a 
intèrpret de jazz i en connexió amb les arts visuals. Quan va emigrar (o més ben dit, en arribar a 
la Gran Bretanya, ja que va cursar estudis superiors a Bristol), Chikwava va canviar d’univers, tot i 
que els seus dos universos, el Sud i el Nord, van seguir l’un enfront de l’altre, com en un mirall.

El seu relat Seventh Street Alchemy recull de manera fascinant el xoc de diferents destins a Harare: 
una prostituta reincident i la seva filla, un músic, una funcionària i el seu marit infidel. La trama 
es desenvolupa d’una manera quasi cinematogràfica, com en un pla picat, amb situacions que 
discorren de forma gairebé simultània (o, en tot cas, de manera concentrada en el temps) i amb 
una connexió entre itineraris personals quasi fortuïta. Aquest mètode, clàssic al cinema, ha 
estat posat recentment en pràctica de manera brillant a pel•lícules com Magnolia (1999), de Paul 
Thomas Anderson, però també ha estat aplicat a la literatura, com per exemple a la vertiginosa 
novel•la City (1999)13 d’Alessandro Baricco. No és estrany, doncs, que aquest tipus de relats 
tracti sovint d’una ciutat: descriuen laberints en els quals els individus es perden però en què 
qualsevol moviment està, al cap i a la fi, limitat per la possibilitat14 de sortir del laberint. El relat 
de Chikwava expressa precisament això: la prostituta i la seva filla intenten obtenir un visat de 
sortida del país però no ho aconsegueixen, simplement perquè no compten ni tan sols amb una 
partida de naixement. La identitat els és denegada i queden, per tant, atrapades en una ciutat 
que té com a únic horitzó la corrupció de la policia i de l’Administració, la inèrcia i el llenguatge 
autoritari —i per tant fals— del poder polític.

L’heroi de Harare North aconsegueix sortir del laberint de Zimbabwe, però ho fa només per 
acabar caient en un altre laberint, aquest cop al Nord: la megalòpoli britànica. I tot i que en 
arribar a Londres la seva única ambició és reunir una suma precisa de diners i tornar al seu país, 
quedarà atrapat a la ciutat europea. Un parany. O una tela d’aranya. Trobem aquí el que més crida 
l’atenció en la lectura dels dos textos de Chikwava: la relativa debilitat del fil narratiu. Aquest tret 
es troba més marcat en la novel•la que en el relat: cap progrés en la trama, cap peripècia que 
s’escapi d’allò que és essencialment la crònica d’un habitatge ocupat i d’aquells que l’ocupen. Els 
personatges s’enfonsen a poc a poc en l’immobilisme, incapaços de travessar la misèria en què 
es troben, a l’interior de la ciutat, i d’assolir el nivell econòmic i social de la majoria de la resta de 
ciutadans. Romanen marginats al bell mig del cor de la ciutat. Només recullen les restes (quan 
no els rebuigs) del seu funcionament: el narrador anònim intenta captar les propines dels clients 
rics dels hotels elegants; dos dels immigrants del relat es dediquen a netejar culs d’ancians a 
residències per a la tercera edat; els europeus amb els quals es relacionen son rodamóns o hippies 
a la deriva que els ensenyen a remenar les escombraries d’una cadena d’ultramarins de qualitat. 

13  En castellà ha estat publicada per Círculo de Lectores (2000; trad. d’Albert Mestres) i per Anagrama, en traducció de Javier 
González Rovira (N. de l’ed.).
14  O més aviat per la seva impossibilitat (N. de l’ed.).
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Les posicions que ocupen, així com la seva aparença i les seves postures, son falses, artificials o 
usurpades: el director de la casa okupa que obliga els ocupants a pagar un lloguer fingeix haver 
llogat l’immoble; el “rentaculs” (BBC: British Buttock Cleaner15) simula treballar en una botiga; la 
mare soltera de la casa okupa lloga el seu bebè a altres dones, que estafen els serveis socials per 
tal que els assignin pisos de protecció oficial. I, per descomptat, tots són immigrants clandestins o 
semiclandestins, sempre en perill de ser detinguts per la policia i ser expulsats.

A Seventh Street Alchemy, la prostituta i la seva filla intenten arribar a Johannesburg, ciutat que el 
narrador de la novel•la anomena Harare South. Ell, per la seva banda, emigrarà a Harare North, 
és a dir, Londres. Més endavant intentarà escapar-ne, però no trobarà la forma de fer-ho: acabarà 
sol en una casa okupa, assetjat per les rates. De Nord a Sud, sense salvació. La corrupció de les 
autoritats a la capital africana és substituïda per la descomposició que provoca la recerca de 
diners a la metròpoli europea. Les víctimes s’enganyen mútuament; fins i tot el cap de la casa 
okupa, que d’alguna manera substitueix, amb el seu despotisme, l’arbitrarietat del president de 
Zimbabwe. Societats emmirallades en les quals el reflex inverteix les posicions: els sotmesos se 
sotmeten entre ells, els desvalguts s’integren en la misèria i ja no tenen, davant d’ells, un poder 
amb nom, sinó un sistema que no diu el seu nom.

Aleshores, per què marxar del Sud, rumb al Nord? Per què no es queden a la seva ciutat d’origen, 
a la veritable Harare? Perquè allà estan submergits en l’imbroglio d’una guerra civil latent que 
contamina la vida en comú. Per tal d’abandonar la seva situació de shoe doctor (“doctor de sabates”, 
és a dir, enllustrador), l’heroi-narrador de Harare North, que ja ha conegut la presó, no pot 
resistir-se a l’oferta del ZANU-PF16 (el partit del president Mugabe) per ingressar a les milícies, 
les anomenades Green Bombers pel seu uniforme verd. Durant la visita a una ciutat, els milicians 
atrapen un “traïdor”, un opositor al règim, i encarreguen al nouvingut la tasca de castigar-lo (la 
qual cosa, en el seu llenguatge, es converteix en “perdonar-lo”). L’assumpte acaba malament: 
la policia el fa confessar i li fa xantatge, el comandant de la milícia li avança els diners per 
poder liquidar els seus deutes i pugui així evitar la presó (on ja havia estat violat anteriorment). 
Finalment, arriba a Londres amb la ferma esperança de tornar al seu país amb la quantitat de 
diners que el salvarà. Al final de la narració sabrem que també el comandant arriba a Londres... 
amb l’únic propòsit de prendre-li els diners al narrador. Estan tots podrits de cap a peus, i en 
tots els sentits. Només la mare del narrador escapa sense ni tan sols aixecar sospites d’aquest 
abandonament general. Però un cop morta, la seva ànima amb prou feines rep un funeral decent, 
i la seva tomba corre el risc de desaparèixer davant l’avenç dels bulldozer a la recerca de recursos 
minerals.

El gran mèrit de la novel•la de Chikwava, a banda del seu humor àcid, és no convertir els seus 
personatges en víctimes. I per tant, no buscar culpables. Tothom és culpable. I així, víctima de la 
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15  Harare North, op. cit. pàg. 41. Literalment: “netejador de culs britànics”.
16  Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (“Unió Nacional Africana de Zimbabwe - Front Patriòtic”) (N. de l’ed.).
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PART II: CONQUERIR EL MÓN A TRAVÉS DE LES PARAULES

El món també es conquereix a través de les paraules. Es conquereix i es reconquereix17.

Esmentar el món, la nostra pròpia terra, la seva història i les seves relacions amb altres terres 
suposa (re)apropiar-nos-les. La paradoxa, en el cas dels autors de les (antigues) colònies, és que 
aquesta (re)apropiació passa per la possessió i el domini de la llengua dels (antics) amos. Si no 
escull escriure en una llengua africana (o en àrab, en el cas dels països arabòfons), sempre que 
l’escriptor africà desitja un reconeixement més enllà de la seva regió o territori nacional, opta per 
la llengua d’aquell que ha estat o és el seu colonitzador. En virtut de les relacions econòmiques 
de força, aquell que posseeix els mitjans per tal de fer possible aquest reconeixement efectiu 
mitjançant la publicació, ha format part gairebé sempre de l’esfera de la (antiga) potència 
colonitzadora. 

Això era evident durant l’època de les colònies. Encara és cert avui en dia, o al menys ho és a 
l’Àfrica. Al llibre Editar a l’espai francòfon, Luc Pinhas assenyala que l’any 1960 el continent africà 
(incloent-hi el Magrib i Egipte) produïa l’1,4% dels 364.000 títols publicats al món, és a dir, unes 
500 obres, i que “al llarg dels anys 90, tot i que l’Àfrica representava entre el 12 i el 13% de la població 

seva pròpia culpabilitat. Començant pel protagonista-narrador de la història. No ha estat expulsat 
d’allò que cada cop és menys un edèn. Marxa voluntàriament i compta amb tornar un cop hagi 
trobat la manera de fer diners de nou: el suborn. L’edèn africà no és més que un jardí ennegrit 
per la guerra i la prevaricació. I allò que s’apareix a molts immigrants (tot i que no al narrador) 
com un nou edèn al Nord és, com a molt, un purgatori del qual els ocupants no aconsegueixen 
sortir-ne mai.

Harare i Harare North són, d’aquesta manera, el reflex l’una de l’altra. L’una turmenta l’altra. I no 
s’hi guanya res anant de la primera a la segona: hom continua perdut. Però en el trànsit de l’una 
a l’altra alguna cosa es trenca: el llenguatge. El mirall s’esquerda en el llenguatge. Un  llenguatge 
que, significativament, es coneix a la Gran Bretanya com a Broken English: un mal anglès, 
literalment, un “anglès trencat”.

17  Aquest és, en certa manera, el sentit del títol Africa Writes Back, en el qual James Currey repassa la història de la cèlebre 
col•lecció “African Writers”, de l’editorial Heineman, coordinada per Chinua Achebe. Cf. James Currey, Africa Writes Back, 
The African Writers Series and the Launch of African Literature, Oxford, James Currey Publishers; Johannesburg, Wits University 
Press; Ibadan (Nigèria), Hebn; Nairobi, EAEP; Harare, Weaver Press; Dar Es Salaam, Mbuki na nyota, 2008.

mundial, la proporció es va mantenir rigorosament idèntica”, fet que resultava —afegeix— l’any 1994 
en una producció de 14.000 títols publicats per a una població de 700 milions d’habitants. Títols 
—precisa— publicats majoritàriament a tres països: Egipte, Nigèria i Sudàfrica. Una situació que 
“a començaments del segle XXI, malgrat la dificultat d’obtenir xifres globals, no es pot dir (és un eufemisme) 
que hagi millorat substancialment” 18.

Si a aquesta constatació hi afegim que, entre els títols publicats a l’Àfrica, una part important es 
concentra en l’àmbit escolar i paraescolar per a la infància i la joventut, i que les grans editorials 
amb seu a Àfrica són sovint filials o antenes de grups europeus, ens adonem que la divulgació 
de la creació literària africana és totalment tributària del Nord, de les seves llengües, de la seva 
cultura, de trànsit obligat per Londres, París o Lisboa19. I aquest trànsit implica una relació 
específica entre l’autor africà i l’editor europeu. 

18  Luc Pinhas, Éditer dans l’espace francophone, Paris, Alliance des éditeurs indépendants, 2005, pàg. 74.
19  No obstant això, des de fa alguns anys, tenint en compte la major dispersió de la immigració arreu del continent europeu, 
veiem aparèixer autors emergents que escriuen en una llengua europea que no és la de l’antiga potència colonial, o les obres 
dels quals apareixen ja traduïdes. És el cas, entre d’altres, d’Itàlia, amb autors como la guineana Aminata Fofana (La luna 
chi me seguiva, Torí, Einaudi, 2006) o dels Països Baixos, amb escriptors com l’ugandès Moses Isegawa o la nigeriana Chika 
Unigwe, ja esmentada. Seria interessant estudiar en aquests autors la relació, en certa manera triangular, entre la seva cultura 
d’origen (i, eventualment, la seva llengua materna), la llengua europea vehicular en el seu país d’origen i la llengua del seu 
país d’acollida o d’edició.
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La instància editorial i les estratègies d’autor

En relació amb l’editor, podem dir, esquematitzant, que en temps de les colònies, el jutge també 
era part implicada. L’editor era jutge en qualitat d’instància de decisió sobre si publicar o no el 
manuscrit, i hi estava implicat com a condició necessària d’una relació social més àmplia amb 
aquella persona l’obra de la qual havia de jutjar: una relació de poder per l’un, de dependència 
per l’altre, i de la qual cap dels dos podia sostreure’s20. I vulguem o no, en tinguem consciència 
o no, el responsable editorial europeu manté avui la mateixa relació ambigua amb l’autor d’un 
antic país colonitzat. El passat d’aquesta relació colonitzador-colonitzat afecta, en el millor dels 
casos (o inclina la seva decisió, en el pitjor) en un sentit o un altre: o bé l’editor perpetua les 
pressuposicions culturals de la colonització, o bé, com a hereu d’un passat que reprova, desitja 
esmenar allò que veu com un error.

La línia de separació en base a la qual es pren la decisió de plantejar o no la publicació, la zona 
de tolerància o intolerància dels textos, en espera d’un examen més profund, no es refereix a la 
dimensió política, ni tan sols a la cultural, i menys encara a la comercial, sinó, en primer lloc, a la 
llengua i el seu domini. Aquell que la domina, propietari de la llengua d’edició, jutja el domini de 
les propietats d’aquesta llengua per part de qui n’és prestatari. Determina si aquest últim posseeix 
allò que a ell li ha estat donat en herència. Això era del tot cert durant les colònies. I encara ho és, 
tot i que de manera clarament atenuada i més subtil, després de les independències. Malgrat que 
la idea de domini o possessió d’una llengua ja no és sempre un requisit necessari, i tot i que, en 
matèria de llengua, la idea de propietat resulta ja incongruent, la distinció entre els dos termes 
sembla perdurar. Com a prova, resulta significativa, per exemple, la diferència entre l’escriptor 
francès i l’escriptor francòfon, en la mesura en què el segon parla la llengua del primer…

En aquesta relació triangular entre l’editor, l’autor i la llengua que constitueix el camp d’acord 
o enfrontament, l’autor es creu en l’obligació de dotar-se d’una estratègia. Aquesta pot ser de 
submissió: l’autor de la perifèria es doblega perfectament (o el més perfectament possible) a les 
regles i els usos de la instància central, l’acadèmia, la universitat o l’entorn literari hegemònic. A 
la inversa, pot ser de rebel•lió, però els casos de rebel•lió oberta són rars, fins al punt que poden 
arribar a ser vistos com una manca de destresa21: “Per tal de poder donar empentes a la llengua francesa 
i maltractar-la sense danyar-la cal, primer, dominar-la amb llargs exercicis com el cavaller que ha domat 
un poltre rebel”, deia Senghor en una estranya però significativa translació des de la submissió a la 
llengua al seu domini, des de l’eventual “rebel•lió” contra les regles a la insubmissió de la llengua.

Entre la submissió i la transgressió els matisos, els compromisos, els arranjaments, són variats. 
Molts autors sobresortiran en l’ús d’un llenguatge sofisticat i d’una sintaxi i un lèxic elaborats, 
arribant fins i tot a sobrepassar les expectatives inicials. Altres, com Senghor, exaltaran el 
llenguatge i trobaran en el lirisme la millor manera d’expressar el ritme que senten que forma 
part de la seva cultura. I un nombre cada cop més gran d’autors —seguint els passos, per 

20  Així ho va mostrar Albert Memmi a Portrait du colonisé i Portrait du colonisateur, París, Gallimard, Folio actuel núm. 97.
21  Citat per Gabriel Manessy, Le français en Afrique noire. Mythe, stratégies, pratiques, Paris, L’Hartmann, col. “Espaces franco-
phones”, 1994, pàg. 35.

2384      ESPECIAL DE NADAL 2014                                              PENSAMENT                                                         46

exemple, de Kourouma22, que inicialment va trobar dificultats per imposar com a mètode la 
intrusió d’expressions, el joc de paraules i una certa sintaxi malinke en les seves històries— 
tractarà d’associar dues llengües: el francès i el seu idioma matern o la llengua pròpia del seu 
país23.

No obstant això, fins i tot en aquests distanciaments, l’autor ha de demostrar el seu coneixement 
de la norma, i quan no ho fa sota la pressió de la instància editorial (René Maran24 i Camara 
Laye25 van haver de reescriure en diverses ocasions els seus textos per assolir la qualitat que els 
convertiria en models a difondre a les escoles africanes), ho interioritza en un acte d’autocensura: 
“Per poder escriure era necessari dominar bé la llengua francesa. I aquest no era en absolut el meu cas”, 
apunta Ahmadou Kourouma per tal d’explicar la seva entrada tardana en l’escriptura26.

En defensa de l’editor direm, esclar, que no és fàcil traçar la línia entre l’error i la troballa, 
entre l’aproximació i la invenció sintàctica, entre el tempteig i l’originalitat estilística, entre 
el mestissatge i el poti-poti27. Més enllà de l’ortografia i de la gramàtica, s’entra de ple en 
l’àmbit subjectiu28. Però fins i tot sense arribar a això, hi ha exemples en l’edició occidental que 
demostren que en aquests nivells ortogràfics i gramaticals pot haver-hi elecció. La tolerància cap 
a la irregularitat, i per tant cap a la marginalitat cultural, pot arribar fins a nivells considerats com 
a objectius. Un cas paradigmàtic és el de The Palm-Wine Drinkard29, que va ser traduït al francès 
per Raymond Queneau amb el títol L’Ivrogne dans la brousse30.

22  Escriptor ivorià d’origen malinke, nascut a Boundiali el 1927 i mort a Lyon el 2003. En castellà s’han publicat els seus 
llibres Alá no está obligado i Esperando el voto de las fieras, ambdues en edició d’El Aleph, i Cuando uno rechaza dice no i Los soles 
de las independencias, en edició d’Alpha Decay i traducció de Mireia Porta i Arnau. En català han estat publicats Al•là no té cap 
obligació (Edicions 62, 2001; trad. d’Anna Casassas i Figueras) i Esperant el vot de les feres (Edicions 62, 2002; trad. de Mireia 
Porta i Arnau) (N. de l’ed.).
23  “La llengua francesa es veu envoltada d‘una gran devoció. És objecte d’una mena de fetitxisme estèril que ha hipotecat fins a l’últim 
moment el treball d’autors no francesos, que no obstant això troben en aquesta llengua el seu únic mitjà d’expressió… L’estil que tant desitgen 
atribuir-me prové del fet que no tracto de posar dics als fluxos de jocs de paraules africanes, sinó canalitzar-los”: Ahmadou Kourouma, 
citat per Alain Ricard a Littératures d’Afrique noire. Des langues aux libres, Paris, CNRS Éditions Karthala, 1995, pàg. 246. Referèn-
cia extreta de la tesi que Jean-Francis Ekoungoun va dedicar a la gènesi de Soleil des indépendances i que conté nombroses pà-
gines sobre la dialèctica entre respecte i allunyament de la norma (Le manuscrit intégral des Soleils des indépendances d’Ahmadou 
Kourouma, Essai d’analyse sociogénetique, tesi, Universitat París III, 2005).
24  Escriptor originari de la Guaiana Francesa, va viure a Fort-de-France (Martinica) i més tard al Gabon. Va ser la primera 
persona negra en guanyar el premi Goncourt, el 1921, amb la seva novel•la Batouala. Altres obres seves són Djouma, chien de 
brousse... (1927), Le cœur serré (1931), Un homme pareil aux autres (1947), Mbala, l’éléphant (1947) i Bacouya, le cynocéphale (1953) (N. 
de l’ed.).
25  Escriptor guineà d’expressió francesa, nascut a Kouroussa el 1928 i mort a Dakar (Senegal) el 1980. Les seves principals 
obres són L’Enfant noir (1953), Le regard du roi (1954) i Le Maître de la parole (1978) (N. de l’ed.).
26  Tirthankar Chanda, “Les derniers mots d’Ahmadou Kourouma”, http://www.rfi.fr/actufr/articles/048/, 2004. A J.-F. Ekou-
goun, op.cit.
27  Cf. Jean-Pierre Orban, Éthique éditoriale et manuscrits africains, http://www.harmattan.fr/_uploads/complements/EDMA1.
pdf
28  Allò subjectiu clarament travessat per (o sotmès a) pràctiques i exigències culturals, socials, polítiques, econòmiques…
29  Londres, Faber & Faber, 1952, Nova York, Grove Press, 1953.
30  París, Gallimard, 1953.
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PART III: AMOS TUTUOLA: UNA ESCRIPTURA DIDÀCTICA

La novel•la Harare North del zimbabwès Brian Chikwava va ser publicada (en anglès) per Jonathan 
Cape. La ciutat de Londres designada mitjançant l’expressió “Harare North” es constitueix com 
el reflex trencat de la capital de Zimbabwe. Aquesta ruptura passa per una llengua trencada, un 
Broken English, un anglès “a l’africana”. Una opció arriscada per a un autor africà, tenint en compte 
que l’edició occidental ha exigit sempre als escriptors del continent que demostressin el seu 
domini de la llengua. En aquesta història de relacions triangulars entre editor, autor i llengua, 
Amos Tutuola constitueix un cas particular: és al mateix temps un exemple i un contraexemple.

A principis dels anys cinquanta, cau a les mans d’un home, ordenança al Ministeri de Treball 
a Lagos, en aquells moments capital de Nigèria, una revista del Servei d’Informació que 
reprodueix a la seva portada una impressionant estàtua d’un Orisha, nom que designa un déu 
en la cultura ioruba. A l’interior, les divinitats, costums i festes del seu poble són descrites 
detalladament. I no només això, sinó que, a més a més, descobreix que hi ha un llibre sobre relats 
iorubes. Els seus relats.

Nascut el 1920, de pares cristians, va viure, no obstant això, envoltat de representacions 
religioses tradicionals. El seu avi era un odafin, cap espiritual i administratiu d’una part de la 
ciutat d’Abekouta. En una habitació especial del lloc on vivien hi havia màscares i estàtues 
en honor dels déus. Va freqüentar també els narradors de contes que a través dels seus relats 
orals integraven mímica, música, rituals, màgia, dansa... i en la narració, poesia, proverbis, 
enigmes, paràboles i cançons31. El jove Olatubusun, per a qui la dimensió sobrenatural i els relats 
s’imbriquen, se sent atret pel seu art. A l’escola se li reconeix talent de narrador. Quan llegeix 
la revista del Servei d’Informació, decideix agafar la ploma i llançar-se a l’escriptura que, ja des 
del títol, The Palm-Wine Drinkard32, literalment “El bevedor de vi de palma”, comença amb una 
invenció. En efecte, la paraula “drinkard” no existeix. Si resultés d’un joc de paraules entre drinker 
(bevedor) i hard (fort, dur), podríem traduir-lo com “bevedor empedreït”. En definitiva, més un 
borratxo que un bevedor.

Ens agrada creure en aquest naixement d’un dels grans clàssics de la literatura africana: la 
recuperació, per escrit i per part d’un africà, de les llegendes del seu poble, presentades per 
l’Administració colonial. Per què no? Però qui explica aquesta gènesi és precisament un narrador 
genial a qui agradava, en les seves entrevistes, confondre els seus interlocutors destil•lant 
misteri: Amos Tutuola. Va començar a utilitzar aquest nom després de la mort del seu avi, quan 
els membres de la família van europeïtzar els seus: un nom bíblic (Amos) i com a patronímic, 

31  Michael Thelwell, Introduction à Amos Tutuola. The Palm-Wine Drinkard and My Life in The Bush of Ghosts, (1984), Nova York, 
Grove Press, 1994, pàg. 183.
32  Complet: The Palm-Wine Drinkard and his dead Palm-Wine Tapster in Dead’s Town. El tapster és la persona que obre les barri-
ques —generalment de cervesa— per tal de servir la beguda, un bistrotier. El terme habitual per al vi de palma és “palm-wine 
tapper”. En la traducció al francès de la novel•la, sota el títol L’Ivrogne dans la brousse (Paris, Gallimard, 1953, col. “L’Imaginaire”, 
2000), Queneau utilitzarà la paraula malafoutier (paraula emprada a les colònies franceses), aquell que prepara i serveix el vi 
de palma, expressió que es correspon millor amb un “palm-wine tapper”.
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gairebé en sentit literal, el nom del seu pare (Tutuola). Als set anys comença a fer de criat al 
servei d’un amic de la família que, per compensar-lo, li paga els estudis33. Els comença, segons 
les seves pròpies paraules34, el 1934, és a dir, a l’edat de 14 anys, al col•legi de l’Exèrcit de Salvació 
d’Abeokuta. Els continua després a Lagos, i més tard novament a Abeokuta, quan decideix 
abandonar la seva feina com a criat. El 1939, a la mort del seu pare, que s’havia fet càrrec de les 
despeses d’escolarització quan va tornar a la seva ciutat natal, es veu obligat a interrompre’ls 
per poder treballar. Pel fet que s’havia saltat diversos cursos (de Class I a Standard I, i després de 
Standard II a Standard IV)35, es trobava en aquells moments a Standard IV de l’escola primària 
superior (Senior Primary School).

A què correspon avui aquest nivell d’estudis? En el seu epíleg a Tutuola, mon bon maître36, Michèle 
Laforest l’equipara a quatrième del col•legi francès. La comparació, tot i així, és difícil, o fins i tot 
impossible. Els criteris de l’ensenyament a les colònies britàniques no eren els mateixos que a 
les colònies franceses. Menys acadèmic i —seguint l’exemple del conjunt del sistema colonial 
britànic— sense provar de fer assimilar a les poblacions locals la norma cultural de la metròpoli, 
com sí feia el seu equivalent francès, la xarxa britànica buscava un ensenyament més pragmàtic. 
Es dispensava en la llengua vernacle en el primer nivell inferior i, sovint, en el nivell primari 
superior, en pindgin English, és a dir, en un anglès simplificat. Tot i que aquesta pràctica reduïa el 
nivell de domini de la llengua anglesa entre aquelles persones que prosseguien amb els estudis 
superiors, s’ha assenyalat sovint que, en resultar més propera a les estructures locals, permetia la 
transmissió i preservació de les cultures autòctones. Pel que fa a Tutuola, podem suposar que el 
seu nivell de formació se situa entre el diploma d’escola primària i el d’institut.

Després d’interrompre els seus estudis, Amos Tutuola va anar a casa del seu germà a Lagos i va 
aprendre la professió de ferreter, per després allistar-se per exercir-la a l’exèrcit (britànic) durant 
la guerra. Un cop acabat el conflicte, quan tots aquells que havien estat mobilitzats buscaven 
feina, ell només en troba una, que no el satisfà però que exercirà fins a la publicació del seu 
primer llibre: mosso dels encàrrecs, missatger. En anglès, messenger.

Després del seu primer èxit editorial treballarà com a empleat d’una ràdio nigeriana, publicarà 
una dotzena de llibres i serà investigador i professor associat a les universitats d’Ife (Nigèria) i 
d’Iowa (EUA).

Va morir el 1997.

33  A les colònies britàniques, l’escolarització estava sotmesa a una school fee, una taxa escolar. Es pot trobar una descripció del 
sistema i una comparació amb el sistema francès a Georges i Christiane Courade, L’école du Cameroun anglophone, De l’école 
coloniale à l’école nationale, Trav.yt doc. de l’ISH, núm. 3, ONAREST, Yaoundé, 1975; en línia:  http://www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/tiers_0040-7356_1978_num_19_76_2832?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
34  Amos Tutuola, “My Life and Activities”, epíleg a The Palm-Wine Drinkard (text amb data de 17 d’abril de 1952, època de la 
primera publicació del relat) op. cit., pàgs. 303-307.
35  Ibidem
36  Michèle Laforest, “À travers la Vallée de la Perte et du Gain ou Comment traduire Amos Tutuola”, epíleg a Tutuola, mon bon 
maître, Bordeus, Ed. Confluences, Col. “Traversées de l’Afrique”, 2007, pàgs. 171-175.

2384      ESPECIAL DE NADAL 2014                                              PENSAMENT                                                         49

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1978_num_19_76_2832?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1978_num_19_76_2832?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
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Audàcia editorial

El recorregut de Tutuola, per difícil que li resultés a ell mateix, és, en el fons, clàssic de les 
societats desafavorides, ja sigui a l’actual Tercer Món o, fins no fa tant de temps, en el món 
occidental: un nen o un jove intel•ligent, voluntariós, que ha d’abandonar els 
estudis per raons materials o familiars i sotmetre’s a una professió que el frustra. L’escriptura 
d’un llibre, en aquestes circumstàncies, és menys freqüent, però no estranya. El fet que sí suposa 
un tret d’originalitat per a l’època és la seva publicació.

Contràriament a allò que Tutuola deixava entendre37, The Palm-Wine Drinkard no era el seu 
primer text, escrit després d’haver vist l’article del Servei colonial d’informació. L’especialista en 
literatura africana Bernth Lindfors explica com, a finals dels anys 40, Tutuola va proposar a Focal 
Press, una editorial anglesa de llibres de fotografia, un manuscrit sobre els esperits nigerians amb 
fotografies d’aquests esperits38… L’editor es va interessar per la proposta, i Tutuola envià alguns 
mesos més tard el text The Wild Hunter in the Bush of Ghosts39: 76 folis manuscrits acompanyats de 
16 fotografies d’esbossos dels esperits evocats en el text. En tractar-se d’una editorial tècnica, el 
director de Focal Press no va publicar el text, però va comprar el manuscrit, que conservà com a 
curiositat.

Tot això planteja la qüestió de l’espontaneïtat de Tutuola. L’escriptor en brut no existeix gairebé 
mai, sobre tot aquell que decideix motu proprio enviar un manuscrit a un editor. Un  acte com 
aquest demostra una “estratègia”, per molt senzilla que sigui. Tutuola no sembla haver estat 
l’autor poc previngut que altres han intentat presentar-nos. Bernth Lindfors va demostrar que 
l’estructura narrativa i el títol de The Wild Hunter in the Bush of Ghosts presentaven similituds amb 
el relat de D. O. Fagunwa, publicat en ioruba el 193840. D’altra banda, en una carta a Lindfors, 
Tutuola va confirmar que havia llegit, des del 1948, Les Mil i Una Nits, així com The Pilgrim’s 
Progress de John Bunyan (1628-1688), una novel•la cèlebre en la cultura britànica que relata el 
viatge d’un home cap a la ciutat de Sió tot travessant indrets (el Pantà del desànim, la Fira de 
les vanitats) i trobant personatges (Desesperació Gegant, Senyor Gran-Cor) els noms dels quals 
anuncien els inventats per Tutuola (per exemple, la Ciutat-Celest-d’on-Hom-No-Torna-Mai o 
Mare Compassiva, traducció de Queneau de The Faithful Mother). Un testimoni que trenca a més a 
més amb la imatge d’Épinal de l’africà inculte, sorgit de la selva amb un manuscrit sota el braç.

37  Citat per Michael Thelwell, Introduction à Amos Tutuola, The Palm-Wine Drinkard and My Life in The Bush of Ghosts, op. cit., 
pàgs. 185-186.
38  Bernth Lindfors, “Amos Tutuola: literary syncretism and the yoruba folk tradition”, a European-language writing in sub-Sa-
harian Africa, dirigit per Albert S. Gérard, Budapest, Akademiai Kiado, 1986. 2 vol., vol 2, pàgs. 632 i següents.
39  Londres, Faber & Faber, 1954; editat per Bernth Lindfords el 1989 a Three Continents Press, Washington; traduït per Mi-
chèle Laforest amb el títol Ma vie dans la brousse des fantômes, Paris, Belfond, 1988, 10/18, 1993.
40  Daniel Olorunfemi Fagunwa, Ogboju ode ninu Igbo irunmale, literalment “Le courageux chasseur dans la forêt des 400 es-
prits”, Londres, Nelson, 1938, traduït a l’anglès per Wole Soyinka el 1968 amb el títol The Forest of a Thousand Demons: a hunter’s 
saga, Walton-on-Thames, Nelson, 1982, i publicat en francès com Le preux chasseur dans la forêt infestée de démons, trad. Olaoye 
Abioye, Lagos, Nelson, 1989.
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Després del seu primer treball i del seu primer fracàs editorial, Tutuola persevera i escriu The 
Palm-Wine Drinkard. En aquesta ocasió remet el manuscrit a un editor de literatura missionera 
que havia conegut a través d’un anunci en una revista nigeriana41. Decidit a no publicar un text 
incompatible amb les seves creences religioses, però fascinat, l’editor el presenta primer a un 
editor escolar, que el rebutja, i després a Faber & Faber, prestigiosa editorial londinenca que havia 
publicat a T. S. Elliot, Ezra Pound i la poesia de James Joyce. Alguns mesos més tard Tutuola 
rebria una carta de Faber & Faber demanant-li, segons ell42, que els deixés publicar el manuscrit 
tal i com ells l’entenien. Sis mesos després d’aquesta carta, l’autor nigerià rebia un exemplar de 
l’obra, sortida d’impremta el maig de 1952.

En realitat, contràriament a allò que la carta de Tutuola deixava entendre, davant la insistència 
del mateix Geoffrey Faber, que demanava que “no es canviés cap paraula”43 , els correctors 
de Faber & Faber gairebé no van tocar el text, malgrat que estigués escrit en un llenguatge 
particularment simple, ple de repeticions, d’aproximacions gramaticals, sintàctiques i 
lexicogràfiques, i d’un cert nombre de faltes ortogràfiques. Un facsímil d’una pàgina del 
manuscrit original anotada per l’editor i publicada a l’edició americana de 199444  mostra que 
només els errors ortogràfics evidents (per exemple, at all en lloc d’atal) o gramaticals (went en lloc 
de go, paraules que falten, etc.) van ser corregits. La resta es va mantenir intacta.

Aquesta audàcia editorial és suficientment excepcional com per ser assenyalada. Gràcies a 
un article del poeta Dylan Thomas elogiant el llibre a The Observer, i en el qual parla de “New 
English” per referir-se al seu llenguatge, l’audàcia va tenir la seva rèplica. L’obra va obtenir un èxit 
de crítica i públic notable que no va ser contestat més tard. Només els escriptors africans van 
considerar, arran de la seva publicació, que amb el seu estil “a l’africana”, Tutuola presentava una 
imatge degradant de la literatura africana…

Per què els editors de Faber & Faber van publicar el relat tal i com el van rebre? Per la seva força 
extraordinària, sens dubte. Tot i així, podien haver donat l’ordre de treballar el text. Tenien al 
davant, van demanar-se, una invenció estilística digna de ser presentada sense retocar? O van 
veure-hi, més aviat, una obra en brut que mereixia ser coneguda pel seu valor “antropològic”?

Tenia Dylan Thomas raó quan parlava d’un “nou anglès”?

Cap d’aquestes propostes (invenció estilística, obra en brut, nou anglès) és, en tot cas, correcta.

41  Tutuola, citat per Michael Thelwell, op. cit., pàg. 186; Bernth Lindfors, op. cit., pàg. 637.
42  Ibidem
43  James Currey, Africa Writes Back, Oxford, Ed. James Currey, 2008, pàg. 42.
44  Grove Press, op. cit., pàg. 208.



La prova de la llengua

En el seu testimoni citat prèviament45 sobre els seus inicis literaris, Tutuola conclou la història 
de la publicació de The Palm-Wine Drinkard amb aquestes paraules: “Així és com vaig començar a 
escriure”.

En realitat, ja ho hem vist, Tutuola havia començat a escriure abans, i sens dubte, havia pensat 
en escriure molt abans46. Pot ser que la lectura de Fangunwa li donés la idea d’escriure ell també 
relats fantàstics. Però, a diferència d’ell, no escrivia en ioruba, sinó en anglès. Això ho canvia tot. 
Ja que, en adoptar aquesta llengua, no es fa un transcriptor de llegendes o somnis locals, sinó el 
seu narrador en un altre món cultural47. I per aquest motiu ha de passar la prova de la llengua 
d’aquest món estranger.

Pel que podem suposar, a la seva “estratègia” editorial, per elemental que fos, s’hi afegeix, 
vulguem o no, ho fes conscientment o inconscient, una estratègia lingüística: ¿com traduir 
adequadament el fruit de la seva imaginació a la llengua del seu destinatari, que s’aprèn al 
col•legi, que es parla a la feina, i que serà jutjada per persones que no estan molt allunyades dels 
seus caps immediats i dels seus antics mestres?

El resultat és un relat on la dimensió fantàstica desenfrenada és presentada mitjançant una 
escriptura que podríem qualificar de “didàctica”.
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45  Ibidem
46  Pensem en Céline, que després de la publicació de Voyage au bout de la nuit (1932) volia fer creure que, simplement, vist 
l’èxit d’Hotel du Nord d’Eugène Dabit (1929), ell podia fer el mateix. Cf., principalment, Pierre-Edmond Robert, prefaci a Céline 
et les Éditions Denoël, 1932-1948, París, IMEC, 1991.
47  Michèle Laforest assenyala aquesta dimensió de narrador més que de transcriptor en una obra escrita sota el nom de Mi-
chèle Dussutuour-Hammer, Amos Tutuola, Tradition orale et écriture du conté, París Présence Africaine, 1976, pàg. 12. No obstant 
això, sembla situar-hi la voluntat de transmetre abans les ganes d’escriure, fet que constituiria una forma moderna de dur-ho 
a terme. Podem fer-nos la pregunta de si realment és en aquest sentit com se’ns presenten les coses o, fins i tot, si Tutuola 
afirma més o menys el mateix. Però, a qui vol transmetre-ho? El fet d’escriure i de tractar de publicar en anglès suposa, com 
a mínim, la voluntat d’afirmar-se davant la supremacia cultural del colonitzador. I transmetre què? The Palm-Wine Drinkard és 
tant el fruit dels seus records de contes i relats tradicionals com de la seva imaginació sense traves i de les seves influències li-
teràries (Les Mil i Una Nits, Bunyan i Fangunwa). Fins al punt que els intel•lectuals nigerians el van acusar de plagiar Fangunwa 
(B. Lindfords, op. cit., pàgs. 637-638). Podem suposar que la transmissió en qüestió, alimentada a través del fons cultural del 
seu poble, és personal. Cosa que, d’altra banda, és totalment legítima i fins i tot indispensable per a un escriptor de ficció.

 
El mestre a la pissarra

La imaginació de Tutuola és desenfrenada. Què explica el narrador de The Palm-Wine Drinkard? 
Un home s’emborratxa amb vi de palma des dels deu anys. Per tal de satisfer les seves necessitats, 
el seu pare, l’home més ric de la ciutat, li regala una plantació de palmeres i contracta un 
malafoutier (aquell que prepara i serveix el vi de palma) que l’alimenta nit i dia a base de la 
beguda espirituosa. Però sis mesos després de la mort del pare, el narrador perd el seu proveïdor 
i, de sobte, tots els seus oportunistes amics. Sense poder trobar ningú de la seva categoria per 
substituir-lo, surt a buscar el seu malafoutier de tota la vida, sabent que, com els ancians, un mort 
continua durant un cert temps sobre la terra abans d’anar al cel.

La recerca durarà un temps que sembla allargar-se sense fi i a través d’un territori de males 
herbes, selves, de ciutats i pobles habitats per personatges que resulten cada cop més 
extraordinaris: un home format per membres que lloga, un bebè sense cames i bulímic, éssers 
semblants a columnes blanques de 500 metres d’alçària, un rei que parla com una caldera, un 
hipopòtam amb escates, un servent invisible, palmeres sense fulles però amb caps humans, una 
illa-espectre, un arbre de grans mans que amaga una casa i una ciutat, una ciutat vermella plena 
d’homes i animals vermells, etcètera.

Per descomptat, al llarg de tota la seva cerca, el narrador, que es fa anomenar al principi Pare-
Dels-Déus-Que-Tot-Ho-Pot-Fer-En-Aquest-Món48, acaba sempre superant les proves, a vegades 
terribles, que sorgeixen en el seu camí i en el de la seva dona, amb qui es casa durant el trajecte. 
Acaba arribant a Ciutat-Dels-Morts, on troba el seu malafoutier. Però quan constata, amb ell, que 
un mort no pot viure en el món dels vius (i que allà els homes, com els animals, caminen cap 
enrere), torna a la seva ciutat natal, amb un ou màgic amb el qual donarà de menjar i beure als 
habitants enfonsats en la fam. Altres incidents tindran lloc més endavant, però el llibre acaba així, 
amb històries més tradicionals en què intervenen Cel i Terra. 

Relat fantàstic d’estructura força clàssica (una recerca, proves que cal superar), The Palm-Wine 
Drinkard es distingeix, no obstant això, per una barreja de registres49: mític, llegendari, de terror, 
absurd… Hi ha també alguna cosa de bogeria en el relat, i no és estrany que, juntament amb Les 
Mil i Una Nits, Tutuola fes d’Alícia al País de les Meravelles un dels seus llibres de referència. Per al 
lector europeu és el costat barroc el que destaca, l’efecte multiplicador que fa comptar els diners 
en milers de milions, els habitants per milions, les talles per milers i el temps en mesos i anys.
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48  En aquest resum s’empren els noms que apareixen a la traducció de Raymond Queneau..
49  Per a un estudi d’aquests registres, cf. Marie Levoir, “L’étrangeté dans The Palm-Wine Drinkard, d’Amos Tutuola: l’élabora-
tion d’un espace linguistique et poétique singulier”, http://malfini.ens-lsh.fr/document.php?id=136

http://malfini.ens-lsh.fr/document.php?id=136


Però l’element que més desentona en el llibre és el contrast entre l’aspecte excèntric del 
contingut i la part ordenada, pedagògica i simple de la forma. Tot transcorre com si Tutuola ens 
guiés pas a pas per les aventures extraordinàries del seu personatge, tement que ens perdem. 
Precisa, repeteix, torna sobre elements anteriors, detalla, troba comparacions. En tot moment 
sembla justificar l’exactitud d’allò que ha estat dit. Garanteix les seves declaracions per tal que no 
trobem cap falta en la seva falsa aparença de realisme: “Aleshores vaig agafar el camí que portava a la 
casa de Mort i vaig trigar prop de vuit hores en arribar, però em sorprenia no trobar-me ningú en el camí 
i tenia por... Quan vaig arribar a la casa, (Mort) no hi era en aquell moment, estava al seu camp de nyams, 
que es troba molt a prop de casa seva, però a la veranda vaig topar amb un petit tambor i vaig començar a 
tocar-lo per saludar Mort. Quan (Mort) va escoltar el so del tambor, va dir així: “Aquest home és viu encara o 
és mort?”, i jo li vaig respondre: “Encara visc i no sóc un mort”50.

Amb l’objectiu de construir —gairebé en sentit propi, com es fa en un joc de Lego— el seu relat, 
Tutuola reuneix totes les seves eines i les posa damunt la taula. El nivell zero de l’escriptura no 
és L’estranger de Camus, sinó l’estrany relat de Tutuola. Hem cercat la inventiva que hi ha en ell, 
però resulta que no vol mostrar cap tipus d’originalitat, vol convèncer amb tots els mitjans a la 
seva disposició, que no són molts: multiplica els “Then”, els “So”, els “Then” al començament de 
les frases (que Queneau elimina o modifica sovint), gairebé només utilitza un temps, el pretèrit 
(mentre Queneau passa del present al passat simple i a l’imperfet); quan no troba la paraula 
adequada, la construeix amb altres (cosa a la qual la llengua anglesa, que hi està acostumada, 
ajuda enormement); empra els parèntesi per tal de dissipar qualsevol mena d’equívoc; introdueix 
cometes quan corre el risc de no ser creïble, per tal de demostrar la seva bona fe. Queneau, geni 
de la invenció (sis anys després de la traducció de L’Ivrogne publicarà Zazie dans le métro, una altra 
selva poblada d’éssers insòlits com la vídua Mouaque o el periquito Laverdure51), es contindrà en 
la seva adaptació de The Palm-Wine Drinkard. Però no arribarà fins el punt d’eliminar tot efecte 
d’estil i fer de “mestre a la pissarra”52.

En relació a Dylan Thomas, sens dubte s’equivocava quan parlava d’un “New English”. L’anglès 
de Tutuola només és nou per a l’oïda d’aquell que ha oblidat com s’aprèn, sobretot en els pobles 
nigerians dels anys trenta. I com es parla, sobretot als carrers de Lagos.

Michèle Laforest té raó quan escriu: “Aquí el to d’oralitat és d’un ordre diferent [al de l’estil familiar 
d’una novel•la angloamericana moderna], ja que la part parlada, molt marcada localment, s’insereix en 
una llengua arxiconvencional, acadèmica, és a dir, l’anglès escolaritzat tal i com s’ensenyava a Nigèria als 
anys 30…”53. I també Dominique Julien quan diu: “[Tutuola] aconsegueix, d’una manera natural, allò 
que Queneau s’afanya en recrear. Escriu no com es parla, sinó com ell parla”.

50  L’Ivrogne dans la brousse, Gallimard, coll. “L’Imaginaire”, 2000, pàgs. 14-15 (trad. de l’ed.).
51  Per a una convergència entre L’ivrogne dans la brousse i Zazie dans le métro, cf. Dominique Julien, “Zazie dans la brousse”, a 
The Romanic Review, vol. 91, núm. 3, Columbia University, 2000.
52  Per aprofundir en l’anàlisi de Dominique Julien sobre les convergències de les obres de Queneau i Tutuola, cf. Elsa Veret, 
Queneau, lecteur et traducteur du ‘néo-anglais de Tutuola, febrer de 2009. Introduiré, no obstant això, les reserves a les quals faig 
referència en aquest article sobre la inventiva de Tutuola. D’altra banda, l’article sembla basar-se en l’adaptació de Queneau i 
no en l’original, per exemple quan esmenta el canvi del passat simple al present, que és un efecte introduït, com s’ha indicat 
anteriorment, per Queneau, i que no existeix a l’original.
53  Michèle Laforest, “À travers la vallée…” op. cit., pàgs. 171-172.
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És més: no escriu com parla. Escriu com creu que ha d’escriure, el millor que pot. Allò que 
crea no és una nova llengua. Fer d’ell un deixeble o fins i tot un predecessor de Queneau és un 
anacronisme. Queneau, que parla “neofrancès”54, arriba després d’una generació d’escriptors 
acadèmics i d’acadèmies que van encotillar la llengua. Com a escriptor pur, recrea el llenguatge 
d’aquells que no escriuen. Tutuola és un home que vol demostrar que és un escriptor. No recrea 
res. No revoluciona cap institució. No opera cap transgressió. Al contrari, tracta d’obeir el codi de 
la llengua, tracta d’adaptar-se i d’introduir la singularitat de la seva imaginació i dels seus relats 
—aliens a la cultura a la qual es dirigeix— en la llengua de l’altre, tal i com va aprendre en els 
pupitres de l’escola “primària superior”.

Si entra en conflicte amb els seus congèneres africans intel•lectuals és perquè, en la seva qualitat 
d’intrús en la lliga dels grans, hi triomfa sense estar en possessió del mestratge que a ells tant els 
ha costat d’adquirir. Però no ho fa volent. No té estratègia. No els provoca. Ho fa el millor que 
pot. I ni tan sols provoca a la crítica o als lectors anglòfons (ni francòfons, via Queneau). Si escriu 
en neoanglès, és sense saber-ho. I si ho fa amb faltes d’ortografia, a l’estil d’un Monsieur Jourdain 
de la prosa, és també sense saber-ho.

I és que el “professor” Tutuola comet faltes d’ortografia (en coneixem d’altres que també ho 
fan…). No es limita a parlar amb un llenguatge familiar (“the place that my tapster was”55). S’equivoca 
amb la concordança dels temps, elideix preposicions (“was given [to] me”56), les afegeix quan no fan 
falta (“he did not answer to my question” 57, “since a century ago”58), s’enreda en la construcció d’algunes 
frases (“To my surprise was that when it was about two o’clock in the mid-night…”59), oblida paraules, 
utilitza expressions incorrectes (“without hurt”60 , “talk a single word”61), etcètera.

El “miracle” és que un editor londinenc acceptés el manuscrit i gairebé no el canviés. És en aquest 
sentit que Tutuola és un exemple i un contraexemple en la història de l’edició de textos africans. 
És un exemple perquè, sens dubte en contra d’allò que acostumem a pensar, només busca 
conformar-se a les regles de la llengua hegemònica. Contraexemple perquè va ser publicat sense 
aconseguir-ho.

54  “Escrit el 1955”, Bâtons, chiffres et lettres, Gallimard, col. “Idées”, pàgs. 65-94. “El bilingüisme és per tant necessari a França, els dos 
idiomes escollits són el francès i el neofrancès. D’una banda la tornada d’Anatole France, i de l’altra, la revolució” (pàg. 68).
55  The Palm-Wine Drinkard, op. cit., pàg. 217.
56  Idem, pàgs. 221, 222
57  Idem, pàg. 197
58  Ibidem
59  Ibidem
60  Idem, pàg. 224
61  Idem¸ pàg. 243
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De Tutuola a Chikwava: de la llengua aproximativa a la llengua trencada

El cas de Tutuola és excepcional. Al marge d’aquest (va continuar escrivint i es diu que el seu 
editor lamentava les seves millores amb cada llibre), durant les desenes d’anys que van seguir 
a la publicació de The Palm-Wine Drinkard, les transgressions de la norma per part d’escriptors 
africans no van ser acceptades fins que no es va tenir la certesa que dominaven la llengua amb 
anterioritat. Les audàcies com ara les mostrades per Raharimanana62 a Za63 són rares. És per això 
que la publicació de Harare North de Brian Chikwava, escrit conscientment en un mal anglès, 
mereix ser assenyalada.

I ho mereix, a més, perquè opera una inversió completa en relació amb l’escriptura i la publicació 
de The Palm-Wine Drinkard. Ni rastre d’invenció lingüística ni de restitució de la llengua parlada 
per la seva riquesa, como entenia Queneau. Aquí l’anglès “a l’africana”, el Broken English, s’escull i 
s’escriu perquè reflecteix millor la situació social de l’immigrant africà en el món occidental. Una 
situació al marge, en un món trencat entre el Nord i el Sud, i fins i tot en el si de les metròpolis 
nòrdiques. L’anglès “a l’africana”, la llengua aproximativa d’antany, llengua d’aproximació en el 
món occidental, per fi va trobar el seu lloc. Per poder parlar de qui no en té. O no encara.
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62  Jean-Luc Raharimanana és un escriptor malgaix en llengua francesa, nascut a Antananarivo el 1967. Ha estat professor, 
periodista i escriptor de llibres traduïts a l’anglès, l’alemany, l’italià i el castellà, a banda de guanyar diverses distincions 
literàries. És autor, entre d’altres títols, d’obres de teatre com Le prophète et le président i Le puits, i de novel•les com Nour, 1947 
(publicada a Espanya per l’editorial El Aleph, en traducció al castellà de Manuel Serrat Crespo) o l’esmentada Za (N. de l’ed.).
63  París, Philippe Rey, 2008.





JEAN-CHARLES DUCÈNE  traducció de Joan-Marc Joval

LA LITERATURA SUDANESA DES DELS 
ORÍGENS FINS AL SEGLE XIX

A principis de l’Edat Mitjana, el nord del Sudan, la regió de Núbia, pateix un 
canvi que transformarà la seva història durant vuit segles: l’evangelització. 
Malgrat que no disposem de tots els detalls, sabem que durant la segona 
meitat del segle VI, la vall del Nil, entre la primera cataracta i la confluència 
entre el Nil blanc i el Nil blau, va estar exposada a la predicació cristiana 
procedent de la llunyana Bizanci i del proper Egipte. L’arqueologia, a través 
d’excavacions dutes a terme als cementiris, confirma una ràpida transició 
al cristianisme. Així, al segle VII distingim dos regnes cristians, monofisites, 
el més important dels quals és el de Núbia per la seva condició de territori 
fronterer amb Egipte. Dongola, la seva capital, ha revelat la presència d’una 
catedral, mentre que més al sud se situa el regne d’‘Alwa, la capital del qual 
és Soba, a tocar de la confluència dels dos rius. Aquesta presència cristiana 
aportarà unitat al país durant la conquesta musulmana de la vall del Nil 
a mitjan segle VII, i connectarà, encara que feblement, la cultura escrita 
Núbia i la producció de l’església cristiana. Efectivament, les condicions 
climàtiques han afavorit que alguns testimonis d’aquesta producció literària 
en nubi antic hagin perdurat fins als nostres dies, ja sigui en pergamins, 
en cuir, en papir o en paper. Si el nubi s’estenia fins a Kordufan, com en 
testimonia una inscripció, era practicat simultàniament al grec i al copta. 
L’estudi dels testimonis que es conserven condueix a pensar que el copta 
era utilitzat pels egipcis emigrats, mentre que el grec i el nubi era escrit per 
la població local. Aquesta literatura núbia està constituïda essencialment 
per obres religioses traduïdes del grec però també per documents jurídics 
que testimonien sobre l’estructura administrativa del regne. Les obres i 
els fragments conservats tracten certament sobre la Bíblia i els Evangelis, 
l’hagiografia (Miracle de Sant Menna d’Egipte, Martiri de Sant Jordi), la 
literatura eclesiàstica (cànon del Concili de Nicea, l’In venerabilem crucem 
sermo de Joan Crisòstom), reculls de pregaries i fórmules litúrgiques. Pel 
que fa als fragments descoberts a l’emplaçament de la catedral de Santa 
Maria de Qasr Ibrim, a dia d’avui a la Núbia egípcia, la seva varietat i 
quantitat semblen confirmar l’existència d’una biblioteca en aquest indret. 
És innegable que aquesta producció era primordialment eclesiàstica; 
tanmateix, els capricis de la conservació i de la recerca ens mostren també 
que alguns documents trobats a Qsar Ibrim empren la paraula escrita amb 
finalitats jurídiques o comercials. Sigui com sigui, aquests vestigis escrits 
testimonien d’una veritable activitat intel•lectual, malgrat que pel que fa a la 
producció religiosa era només de traducció.
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El procés d’arabització es desenvolupa durant un llarg període entre 
els segles XI i XIV, i culmina de manera simbòlica amb una inscripció, 
amb data de 29 de maig de 1317, que transforma la catedral de Dongola 
en mesquita. El moviment d’arabització i islamització s’inicia amb un 
desplaçament de les poblacions àrabs, les quals, empeses per l’Egipte 
dels mamelucs, ocupen progressivament terres núbies. Aquest moviment 
destrueix inicialment la tímida cultura urbana que s’havia desenvolupat a 
vores del Nil. No obstant això, l’avenç àrab cap al sud topa amb una altra 
població, la dels Fundj. Els Fundj eren ramaders nòmades que van aparèixer 
durant el segle XVI seguint el curs del Nil a la recerca de terres de pastura. 
N’ignorem els orígens reals, però sabem que van ser ells els qui van fundar 
Sennar, la seva capital, el 1504. Els Fundj es van convertir a l’islam durant 
el segle XVI, i el nord de l’actual Sudan (Núbia, Darfur, Kordufan) esdevé a 
partir d’aquell moment un punt de sortida per a les rutes comercials tant 
del Magrib com d’Egipte, la qual cosa produirà una propagació de l’àrab 
com a lingua franca i de l’islam com a religió i cultura dominants. Els tres 
primers segles d’aquesta islamització i arabització no van deixar a penes 
traces escrites; de fet, la primera conseqüència és la desaparició del nubi 
escrit. Els documents àrabs d’època otomana, descoberts a Qsar Ibrim, 
mostren un domini perfecte de l’àrab; malgrat que tots pertanyen a l’àmbit 
jurídic, són actes legals de natura diversa. No trobem fragments d’obres 
literàries, fins i tot en el sentit més ampli del terme. 

L’aparició d’una literatura es dóna gràcies a la implantació local d’erudits 
religiosos, ja fossin juristes o sufís, en pelegrinatge o en viatge de negocis. 
Aquests erudits introdueixen ensenyances i exerceixen una influència 
local més o menys considerable. A més a més, es caracteritzen també per 
la transmissió de la seva professió als seus descendents. Podem parlar 
així de “famílies” d’erudits d’entre els quals alguns membres van ser més 
prolífics que d’altres. És en aquest entorn que es desenvolupa una producció 
escrita, i això, en dues direccions: la historiografia i la literatura religiosa. 
La historiografia està representada per un recull de biografies, el Kitâb al-
tabaqât fî khusûs al-awliyâ’ wa-l-sâlihîn wa-l-‘ulamâ’ wa-l-shu‘arâ’ fî l-Sūdān, 
(“Llibre de les generacions de sants, de piadosos, de savis i de poetes del 
Sudan”) de Muhammad al-Nûr b. Dayf Allâh (1726-27 – 1808-9). L’autor 
pertany a la família dels Dayfullâb, el fundador de la qual, Dayf Allâh ibn 
‘Alî, va viure durant el segle XVII. Per la seva banda, Muhammad al-Nûr 
va compilar les biografies de dos-cents setanta erudits així com la seva 
producció. Tenint en compte l’estat actual de les edicions, aquesta obra 
suposa una aportació informativa incomparable pel fet que estableix un 
estat de la qüestió de la producció literària erudita del Sudan poc abans de 
l’arribada dels egipcis. Revela igualment que els gèrmens de la literatura 
erudita musulmana van ser importats de l’exterior: 
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“Sàpigues que els Fundj prengueren el control i conquistaren la Núbia a principis del segle X 
(de la hègira), el 910 [és a dir, 1504]. (…) No hi havia en aquestes contrades traça d’una escola 
corànica o dedicada a l’ensenyament religiós. S’explica que un home podia divorciar-se de 
la dona i casar-se amb una altra cada dia sense període de viduïtat fins al dia en què el xeic 
Mahmûd al-‘Arakî arribà d’Egipte i ensenyà a la població aquest període. Visqué prop del Nil 
blanc i ell mateix construí un castell conegut com el Qasr Mahmûd. A principis de la segona 
meitat del segle X, el sultà ‘Umâra Abû Sakaykin nomenà el xeic ‘Adjîb le Mândjilak, i aviat 
durant el seu regnat el xeic Ibrâhîm al-Bûlâd arribà d’Egipte al país Shâ’iqiyya i hi ensenyà el 
Khalîl i la Risâla [dues obres de dret musulmà], i les ciències jurídiques s’expandiren a través de 
la Djazira.”

L’autor continua enumerant la resta d’erudits musulmans del Magrib i d’Egipte vinguts al Sudan 
per professar-hi les bases de l’islam. 

Cal destacar que el gènere clàssic de les Tabaqât com a repertori biogràfic troba el seu origen en 
la literatura clàssica àrab. A partir de l’estudi de les obres que van ser escrites al Sudan a partir 
d’aquest ensenyament de les bases de l’islam que el nostre repertori atribueix a un o altre autor, 
hi trobem les característiques generals de la literatura àrab tardana. Es tracta de comentaris o 
de glosses d’obres clàssiques de ciències religioses com les ‘Aqâ’id de Muhammad ibn Yûsuf al-
Sanusî (mort el 1486) o bé la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî (mort el 996). La biografia d’un 
jurista particularment important, ‘Abd al-Rahmân ibn Asîd (mort el 1715), ens aclareix, tal i com 
la presenta Dayf Allâh, trets tant de les ensenyances que s’hi contenen com de l’estil mateix de 
l’obra: 

“El seu deixeble, l’alfaquí Muhammad ibn al-Raida al-‘Awdî relata: tan bon punt havia 
finalitzat les seves pregàries matinals, llegia la darrera lliçó del dia sobre Khalîl, i, quan havia 
acabat, aquells que estudiaven l’Alcorà venien a ell i els corregia les tauletes. Tot seguit, llegia 
la lliçó del matí al Khalîl. Més tard, aquells que llegien al-Kharâzî, al-Jazarî i al-Shâtibî es 
presentaven a ell, als quals seguien aquells que llegien les ‘aqâ’id [les professions de fe], al-
Akhdarî i al-‘Ashmâwî [que eren dos juristes musulmans]. Enllestit tot això, el muetzí acudia a 
ell per a la pregària del migdia, feia les seves ablucions i resava. Aleshores iniciava la lliçó del 
migdia al Khalîl fins que el muetzí cridava a la pregària de la tarda. Seguidament, aquells que 
estudiaven les lectures coràniques, els ‘aqâ’id, al-‘Ashmâmî i al-Akhdarî, tornaven a presentar-
se davant seu fins a la crida a la pregària de la posta de sol. Després d’haver resat, recitava 
de memòria el text de Khalîl, i a partir d’un simple verset corànic, recitava un comentari 
equivalent a una lectura col•lectiva de l’Alcorà.”
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L’autor, en aquest mateix estil narratiu, continua descrivint les ensenyances d’Abd al-Rahmân, 
les quals, sigui dit de passada, es basaven, com tot en el món musulmà, en la pedagogia de la 
repetició i de la memorització. D’un punt de vista estilístic, aquestes Tabaqât evidencien un tipus 
de narració afeccionada que ens lliura biografies d’homes sants a mig camí entre l’hagiografia 
i el folklore. La benedicció divina dels personatges els permet dur a terme tota una sèrie de 
miracles que van des de les curacions miraculoses fins a les resurreccions, tot passant per les 
endevinacions. A més a més, alguns d’aquests sants homes poden provocar metamorfosi en ells 
mateixos o en d’altres, com ara ‘Alî al-Labadî:

“‘Abd al-Hafiz al-Khatîb Abû l-Khatîb ‘Ammâr havia demanat la mà de la seva germana, 
anomenada Labadiyya, i la seva mare havia dit a ‘Alî : “Oh! L’exaltat ‘Abd al-Hafiz, fill de la 
mantega i de la mel, vol casar-se amb la vostra germana”. I ell li digué: “Porteu-me una gran 
gerra, crideu el portador d’aigua perquè l’ompli”. Ella obeí. “Porteu-ne una altra i ompliu-la 
igualment”, digué ell, i ella obeí. Però quan digué: “Porteu-ne una tercera i ompliu-la també”, 
ella i les dones començaren a riure i digueren: “Ompliu-nos només aquestes dues”. I respongué: 
“Porteu-ne una tercera, la bondat de Déu és il•limitada!”. Ella s’hi negà, pensant que parlava 
ja sota els efectes de l’èxtasi. Seguidament, ell introduí el seu bastó dins les dues gerres, primer 
una, després l’altra, les agità tot dient: “En el nom de Déu el compassiu, el misericordiós, 
alif, bâ, tâ, thâ, djîm, hâ, khâ’”. I vet aquí que l’aigua d’una es transformà en mantega groga 
coagulada i l’altra en mel. Sa mare li digué llavors: “Deixeu-me portar-vos la tercera”, “hem 
deixat passar l’oportunitat”, respongué ell. Finalment, casaren ‘Abd al-Hafiz amb Labadiyya.”

Els nostres homes sants exerceixen també el seu poder sobre els elements, com en el cas d’Hajâ 
ibn ‘Abd al-Latîf ibn al-Shaykh Hamad wad Zarruq:

“El xeic Khojalî explica sobre aquest: “el xeic Hajâ s’havia casat amb una dona de l’illa de Tuti 
anomenada Zaynab bint Balla. Xeic Hajâ morí una tarda, i resultava impossible transportar 
el seu taüt cap a l’est per la manca de temps i perquè el cabal del riu creixia i inundava la vora. 
Mentre la gent es demanava què podien fer, el sol canvià el seu curs d’oest a est. D’aquesta 
manera pogueren transportar el cos cap a l’est i enterrar-lo amb els seus avantpassats”. Algú 
demanà al xeic Khojalî: “Ho heu vist amb els propis ulls o ho heu sentit explicar?”, “Ho he vist, 
digué ell, els nens i jo jugàvem a fet i amagar i aquells que seien a l’ombra davant la mesquita 
han hagut de canviar de lloc per gaudir de l’ombra del matí, darrera la mesquita. Les dones 
deixaren de plorar i cridaren d’alegria”.”
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Els nostres piadosos personatges es troben també davant la situació d’haver de desafiar la 
gravetat, com explica l’anècdota contada per Mûsâ wad Rayya:

“Me n’anava d’Halfâya cap a Egipte i m’acompanyava l’alfaquí anomenat Wad Faki, que 
començava el seu pelegrinatge. Reposàvem a l’escola de Muhammad Qayli mentre esperàvem 
la caravana. Teníem per costum de resar les cinc pregàries quotidianes en la seva companyia, 
i un dia que l’esperàvem perquè guiés la del matí, el veiérem volar entre el cel i la terra! 
S’aturà damunt la porta de l’escola i feu uns quants salts, com un falcó que aterra. Entrà, però 
no va pregar amb nosaltres. Des que Wad Faki el veié volar, deixà l’escola com un rodamón 
espaventat, i des d’aleshores ningú sap si encara viu o és mort. El xeic sortí de l’escola en estat 
de calma i m’aconsellà de restar en silenci sobre el que havia vist.”

Aquestes històries ens mostren que l’autor, malgrat voler construir una crònica, acaba fent de 
contador. No té cap intenció de desenvolupar una literatura de recreació, però pel fet que segueix 
els codis d’un gènere canònic, les Tabaqât, acaba arranjant la seva narració per fer-la atractiva.

La historiografia ens presenta tot seguit una altra obra, la cèlebre crònica dels Fundj de Sennar, 
títol convencional per a una obra àrab que ofereix la història del sultanat fundj i de la dominació 
turcoegípcia posterior. Es tracta d’una obra col•lectiva el primer autor de la qual va ser Xeic 
Ahmad (nascut el 1199h/1784-5), conegut també pel nom de Kâtib al-Shûna, el qual va començar 
a escriure-la abans de 1820, per passar seguidament a les ordres del poder egipci i acabar aquesta 
primera versió el 1838. Va continuar la crònica al-Zubayr wad Dawwah. Xeic Ibrâhîm al-Djamu‘î 
li va donar un segon impuls, i va ser finalment Xeic al-Amîn Muhammad al-Darir qui la va 
continuar fins al 1871. Són, en total, dotze manuscrits. La crònica explica l’origen llegendari 
dels Fundj per passar tot seguit a la història dinàstica pròpiament dita. És, però, principalment, 
una llista genealògica dels reis de Sennar, la primera menció dels quals és del viatger Bruce 
quan explica la recepció de la llista en qüestió de mans del sîd al-qûm (títol que corresponia a 
l’intendent de la casa del sobirà) Ahmad el 1772 a Sennar. La llista inclou el nom del sobirà, les 
seves relacions amb el predecessor, la data del final del seu regnat i la seva durada. S’hi inclouen 
també de vegades algunes anècdotes. Així, per exemple, durant el regne de Bâdi al-Ahmar (1668-
1715), les facultats miraculoses d’un home sant, Cheikh Hamad wad al-Turâbî, es manifesten:
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“Es conta que en arribar a la Meca, envià el seu deixeble Mîrâf [al Sudan] i li digué: “Proclama 
‘El Mahdi ha descendit!’”. Arribà al lloc indicat sota el regne d’aquest makk i feu el que el xeic 
li havia demanat. El makk ordenà atrapar-lo i el matà. Fou aleshores quan l’Altíssim feu caure 
una pluja gens habitual per a aquella estació. Les aigües creixeren, les cases foren destruïdes i, 
després de la pluja, Khûr Umm Khinayjir aparegué. Hi enterraren Mîrâf i volgueren que aquell 
fet esdevingués exemple.”
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A partir del regne de Bâdi IV (1724-1762), els detalls són molt més nombrosos, sens dubte perquè 
ens aproximem al període en què Xeic Ahmad va viure. Ahmad va aprofitar al màxim els records 
dels seus contemporanis. El període turcoegipci s’inicia amb el relat de la conquesta i prossegueix 
amb la instauració del primer govern egipci del Sudan. Aquells que van prendre el relleu de la 
crònica van continuar pel mateix camí.
 
A escala local, la història genealògica és important pel fet que reforça o amplifica una posició 
social; no hi ha res millor que comptar amb ascendència àrab. Els alfaquís es van convertir en els 
guardians d’aquests “llinatges”; en deixaven constància per escrit però els manuscrits restaven 
ocults. En aquest àmbit, l’autoritat emblemàtica corresponia a un determinat jurista itinerant 
de nom al-Samarkandî, el qual, durant el segle XVI, va treballar a la cort dels Fundj. D’origen 
oriental, va composar les genealogies que els juristes posteriors van continuar consultant. Malgrat 
tot, cap d’aquests manuscrits ha arribat als nostres dies. La conquesta egípcia de 1821 no altera 
l’orientació literària tot i que amplifica la necessitat de vincular-se al món àrab. Sorgeixen així els 
tractats genealògics que connecten el Sudan amb el món àrab. Les comunicacions del Sudan amb 
la resta del món són més fluïdes, la qual cosa afavoreix l’arribada de musulmans estrangers i la 
sortida dels sudanesos cap als centres d’estudi (El Caire, La Meca). La primera conseqüència és fer 
sentir als sudanesos els seus vincles amb el món islàmic, com és el cas d’Ahmad ibn ‘Îsâ al-Ansârî 
(1721 o 1737 – 1826). Pertanyia a una família d’erudits coneguda des del segle XVII i que ensenyava 
a la mesquita de Kutrândj, al sud de Khartum, a la riba del Nil blau. Després d’haver començat a 
estudiar a Kutrândj i a Sennar, el 1781 viatja a El Caire, on estudia al costat de nombrosos mestres 
abans de fer el pelegrinatge a La Meca, durant el qual és iniciat à la confraria sufí Sammâniyya. 
S’estableix finalment a Sennar, on predica les seves ensenyances, i escriu gloses dels textos d’al-
Sanûsî.

El segle XIX resta així marcat pel desenvolupament i la implantació de diversos ordres sufís al 
Sudan. Els mestres generen una producció escrita que marca el període però que no destaca per 
sobre dels gèneres tractats anteriorment. Al costat dels ordres tradicionals com la Qâdiriyya i 
les Shâdhiliyya, hi trobem l’Ismâ‘îliyya i la Sanûsiyya. D’un punt de vista literari, això permet el 
desenvolupament, d’una banda, d’una literatura popular devota la forma predilecta de la qual és 
la poesia, i, d’altra banda, d’una literatura didàctica. Un membre de la confraria Sammâniyya, 
Ahmad al-Tayyib, composa diverses obres sobre el seu ensenyament sufí. Muhammad ‘Uthmân 
al-Mîrghanî, deixeble del sufí marroquí Ibn Idrîs, predica al Sudan durant el primer quart del 
segle XIX i funda finalment la seva pròpia confraria, la Khatmiyya. Va deixar escrita una cèlebre 
glosa corànica, el Tâdj al-tafâsir. 

Així doncs, podem constatar que el Sudan medieval, tant durant la primera part de la seva 
història sota règim cristià, com posteriorment durant la dominació musulmana, va desenvolupar 
i nodrir sempre una cultura escrita. Era certament elitista i reservada a la casta religiosa, o, en 
el millor dels casos, a aquells que estaven a càrrec de la gestió de l’Estat. Tanmateix, i tenint en 
compte la forma rudimentària que adquirí l’Estat a la regió Núbia i més tard al nord del Sudan 
durant el període que aquí ens ocupa, podem pensar que aquests “funcionaris” no deurien 
trobar-se en el seu millor moment i, fet i fet, es confonien ben sovint amb la casta religiosa citada 
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anteriorment. Una altra característica és que la literatura, ja sigui cristiana, núbia, musulmana 
o àrab, és primer de tot una literatura d’importació. Les obres llegides, o fins i tot estudiades, 
van ser compostes arreu. En el cas de la literatura núbia, i a partir de la documentació de què 
disposem actualment, podem fins i tot parlar d’una literatura de traducció. Finalment, es tracta 
essencialment d’una literatura religiosa, ja sigui en forma de textos sagrats, com la Bíblia, de 
textos edificants, o de textos jurídics, similars a les múltiples glosses de textos musulmans. 
El repertori biogràfic, les Tabaqât, no es lliura de la regla ja que es tracta d’homes pietosos o 
exemplars musulmans. Tot i així, les Tabaqât presenten un matís. El seu autor, Dayf Allâh, tenia la 
voluntat (sens dubte inconscient) de treballar l’esquema narratiu per tal d’oferir una història amb 
trets del conte. No obstant això, tant les Tabaqât com la crònica dels Fundj no van ser redactades 
amb una voluntat literària, estètica, sinó que el seu objectiu era ser textos informatius. Aquest 
plaer de jugar amb la llengua per tal de superar-ne la funció semàntica s’ha de buscar, en el cas 
que ens ocupa, en la poesia popular o sufí.
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Colina Martín, Sergio (Barcelona, 1985). Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i 
Màster en Diplomàcia i Relacions Internacionals per l’Escola Diplomàtica, va ingressar a la 
Carrera Diplomàtica el 2011. Ha estat col•laborador habitual de les revistes literàries Lateral i 
Quimera i ha publicat ressenyes, articles, entrevistes, assajos i traduccions a diversos mitjans, 
col•leccions i portals digitals de poesia i cultura (DJ1, Mientras Tanto, Espéculo, Sibila, Pueblos, 
Cuadernos de la Escuela Diplomática, Tiempo de paz...). El 2010, l’INJUVE va publicar el seu poemari 
La agonía de Cronos.
 

Diop, Boubacar Boris (Dakar, 1946). Escriptor i periodista senegalès. Després de dirigir el diari 
Le Matin, actualment col•labora en diversos mitjans de comunicació francesos, italians, suïssos 
i senegalesos. Forma part del Fòrum Social Africà i va participar com a representant al FSM de 
Porto Alegre. Algunes de les seves obres més destacades són: Les tambours de la mémoire (1987), 
Le cavalier et son ombre (1997), Murambi, le livre des ossements (2000), Doomi Golo (2003) i Kaveena 
(2006). És coautor de Négrophobie (2005) i va participar en el volum L’Afrique répond à Sarkozy 
(2008). Ha estat professor visitant a la Rutgers University i ensenya literatura en wolof a la 
Universitat Gaston Berger de Saint-Louis.

Ducène, Jean-Charles (Charleroi, Bèlgica, 1970). Director d’estudis de l’École Pratique des Hautes 
Études de París, és llicenciat en Filologia i Història Orientals i doctor en Filosofia i Lletres amb 
una tesi sobre l’edició, la traducció i el comentari del Kitāb dalā’il al-qibla d’Ibn al-Qâss. Les seves 
investigacions versen principalment sobre la geografia i la cartografia àrabs medievals.

Ebony, Noël X. (Tanokoffikro, Costa d’Ivori, 1953 - Dakar, Senegal, 1986). Pseudònim de Noël 
Essy Kouamé. Va consagrar gran part de la seva carrera professional al periodisme: va ser 
col•laborador del diari ivorià Fraternité Matin, corresponsal per a l’Àfrica Occidental de Demain 
l’Afrique, col•laborador d’Ivoire Dimanche (on escrivia una columna en moussa, el francès popular 
d’Abidjan) i director d’Africa International. El 1983 va publicar a l’editorial Ouskokata (París) un 
llibre de poemes, Déjà vu, considerat una fita de les lletres africanes. És autor també de contes 
infantils i d’una novel•la inèdita, Les Masques. El 1979, després de rebre amenaces per part 
del govern arran de la publicació d’un article, es va exiliar. Va viure a Londres i a París i es va 
instal•lar finalment al Senegal, on va morir en un accident de cotxe en circumstàncies que encara 
no han estat completament dilucidades.

Joval, Joan-Marc (Andorra, 1980). Llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona i 
en Lletres Modernes per la Universitat Paul Valéry de Montpellier. Ha completat així mateix 
estudis de Cooperació Cultural Internacional a la Universitat de Barcelona, i de Ciència Política, 
Relacions Internacionals i Estudis Europeus al Col•legi d’Europa de Bruges, Bèlgica. Ha traduït, 
entre d’altres, a Christophe Fiat, Charles Pennequin, Blaise Cendrars, Henri Michaux i Michel 
Houellebecq, i entre 2006 i 2013 va traduir i corregir per a nombroses institucions i plataformes 
del sector cultural i artístic de Barcelona. Ha estat també coordinador d’un projecte editorial per 
als alumnes de l’Istituto Europeo di Design durant quatre anys.

López García, Mariano (Madrid, 1956). Llicenciat en Ciències de la Informació, ha estat reporter 
d’agència de notícies i redactor, redactor en cap i subdirector en diversos diaris, suplements 
dominicals i setmanaris. Actualment és director de la revista VIAJAR i col•laborador del 
programa Gente Viajera, d’Onda Cero, on combina la informació d’actualitat amb l’edició d’un 
espai dedicat a les músiques del món.

Orban, Jean-Pierre (Bèlgica) és autor d’una novel•la (Les Rois sauvages), d’un llibre de relats 
(Chronique des fins) i de diversos textos teatrals (Entendez-vous la mer?, Au loin dans les rues, King 
Leopold II, Madame t’es vieille, Monsieur). Col•laborador habitual de la revista Marginales, és 
investigador associat a l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes de París i dirigeix la col•lecció 
“L’Afrique au coeur des lettres” a l’editorial L’Harmattan.

Sales, Martí (Barcelona, 1979) és escriptor, traductor i músic. Llicenciat en Teoria de la Literatura 
i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, ha publicat el poemari Huckleberry Finn 
(premi Vila de Lloseta de poesia 2005), la novel•la Dies feliços a la presó i l’assaig Ara és el moment, 
sobre l'escena musical independent de Catalunya. Com a músic ha estat cantant i guitarrista del 
grup de punk Els Surfing Sirles, i ha publicat, juntament amb Maria Rodès i Ramón Rodríguez 
(The New Raemon) el disc Convergència i Unió.
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