ARRELS NÒMADES

Hem inaugurat el Llibrefòrum amb una nova modalitat de funcionament: com
que som tants, com mesos dura el curs, cada membre ha triat una lectura i
s’encarrega de dur les regnes de la tertúlia el dia que li ha estat assignat. Ha
començat la Marta Marín, que ens ha presentat un llibre que ens ha fet les
delícies de l’estiu, amb un domini de l’anàlisi literària extraordinària.
Arrels nòmades és una novella autobiogràfica que ens acosta a l’experiència
viscuda per l’autor des que era petit fins que va emigrar a Europa des de l’Iraq.
És un llibre molt sensible, ple de poesia, que ens fa arribar un magnífic retrat
d’un país que –malauradament- només coneixem per la guerra que el va
destruir gratuïtament.
Pius Alibek pertany a una minoria assirio-caldea, una minoria cristiana, que de
mica en mica va sent acorralada per una mal entès islamisme recolzat per
interessos estrangers. En el seu relat podem veure com passem d’una
convivència pacífica a un odi ordit per aquell que no és nadiu i només és mogut
per interessos crematístics.
De la lectura, ens n’han quedat boniques imatges gravades al record: les
salvatges tempestes de sorra, el poètic costum de dormir als terrats i comptar
estels en lloc d’ovelles imaginàries, el poble dels aiguamolls que és capaç de
fer foc als joncs per apaivagar el fred del seu convidat...
Amb el llibre, hem descobert un home extraordinari, que escriu per deixar
testimoni de la seva història als seus fills que ja han nascut a Barcelona, un
home que fa novelles en català perquè és la llengua de la terra que l’ha acollit
durant molts anys, un home que sense oblidar les seves arrels, sap que la
saviesa rau en el viatge, per això les seves arrels són nòmades. No us el
perdeu.

Bona lectura!
Muntsa Farré

