
 

PARAÍSO / Abdulrazak Gurnah.-  Barcelona: Salamandra, 2021.

Comencem un nou any, 2022, i que millor que amb la lectura d’una novel.la del recentment
premiat ADDULRAZAK GURNAH amb el NOBEL DE LITERATURA 2021.

Aquest escriptor tanzà, però establert al Regne Unit, ha sigut mereixedor d’aquesta alta
distinció literària segons l’Acadèmia sueca per la seua comprensió inflexible i  compasiva dels
efectes del colonialisme i del destí dels refugiats en l’abisme entre cultures i continents.

Paraíso,  una de les novel.les més emblemàtiques d’aquest  autor,  és una apassionant
història  d’amor i  amistat,  llealtats  i  desllealtats,  que retrata  un continent  africà immers en un
procés de canvi per la presència d’una cultura europea sobrevinguda.

En aquest relat d’iniciació i epopeia històrica, Gurnah, amb una prosa subtil i exquisida,
evoca la inapel.lable metamorfosi d’un món en extinció.

Pel que fa l’argument, el protagonista és un xiquet swahili, Yusuf, que té somnis estranys i
premonitoris, el qual serà venut per son pare, als dotze anys, a un comerciant.

Paraíso està cosida amb faules i llegendes, amb una constant crítica al colonialisme i
sobretot ens parla de la esclavitut i dels diversos tipus que hi han com la que practicaren els
àrabs, de la que portaren a terme els propis africans o com la de la jove Amina, confinada i
obligada a un matrimoni forçat.

Paraíso,  aquest  títol  tan  suggerent,  fa  referència al  tros de terra situat  a l’Oceá Índic
anomenat Zanzíbar, d’extraordinària bellesa però que serà recordat per ser centre esclavista del
món àrab.

Amb aquest títol Gunah recrea el seu món amb una prosa poètica que resulta pura, que
resulta un xicotet paradís en sí mateixa.

Deixeu-vos fascinar per l’exotisme i bellesa d’allò que ens conta! Descobrireu una natura
exuberant  i  hostil,  poblada de tribus  despiadades,  d’invasors  desalmats,  en la  qual  una vida
humana val tant com unes quantes gotes d’aigua.

POEMA A LA LLIBERTAT HUMANA, UNA NOVEL.LA AMB MOLTES CAPES,
VIOLENTA, BELLA I ESTRANYA.
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