
  



	  
	  

	  

S I N O P S I  

 
n dia em vaig adonar que una cosa m’importava més que les 
altres: com definir-me com a estranger? 

I aquest fou l’objecte del llibre que vaig titular Un estranger amb 
un llibre de butxaca sota el braç. 

Em vaig adonar, de seguida, que, en la seva vulnerabilitat, l’estranger tan 
sols podia comptar amb l’hospitalitat que l’altre li podia oferir. 

Tot just com les paraules es beneficien de l’hospitalitat de la pàgina en 
blanc, i l’ocell, de l’hospitalitat incondicional del cel. 

I és l’objecte d’aquest llibre. 

Però què és l’hospitalitat? 

E. J. 
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F R A N Ç A  P E R  A L S  F R A N C E S O S  

 
a nit del 8 al 9 de maig de 1990, trenta-quatre tombes jueves del 
cementiri de Carpentràs van ser profanades. L’escàndol va colpir 
la societat francesa durant uns quants dies i apareix a El llibre de 

l’hospitalitat —escrit aquell any mateix— en diversos fragments. Aquest 
n’és un exemple: 

«Quan em mori —deia un jueu— no voldria ser enterrat sinó incinerat: no 
desitjo tenir tomba, per por que qualsevol passant malintencionat inscrigui, 
un dia, en lletres negres o vermelles, damunt la làpida que em protegiria, un 
eslògan antisemita de collita pròpia. No ho suportaria. 

»I seria per tota l’eternitat.» 

I més endavant: 

«A les manifestacions d’indignació provocades per la profanació del 
cementiri jueu de Carpentràs, les ha succeïdes el silenci. I com podria ser 
altrament? Creiem que ho hem dit tot d’un acte innoble quan l’hem 
condemnat amb tota l’ànima, amb totes les nostres forces. Però aquest acte 
odiós, repugnant, sempre és la conseqüència lògica, previsible, d’un discurs, 
d’un seguit de discursos hàbilment, sorneguerament, mantinguts; 
vehiculats, amplificats, denunciats, si s’escau, per alguns; la major part del 
temps tolerats en nom de la llibertat d’expressió que un país democràtic 
concedeix als seus súbdits. 

»Discurs antisemita —el més antic de tots—. Discurs racista, al qual s’ha 
afegit, recentment, el discurs contra la immigració; un al·legat, de fet, 
contra la presència de l’immigrant que hom no tolera més a casa. 
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»D’altres discursos han sortit a la llum, aquests darrers anys. Tots apel·len, 
més o menys, als primers, i se’n distingeixen, tanmateix, pel grau de 
violència. 

»Ara bé, el discurs antisemita no és el discurs racista, i viceversa. Els 
problemes, engendrats per una immigració mal controlada, han fet néixer, 
ràpidament, un discurs reestructurat contra l’estranger, responsable de tots 
els nostres mals. 

»Haver reunit aquests tres discursos en un d’únic és haver permès que 
cadascun es desenvolupi amb i per mitjà de l’altre; una manera, sobretot, de 
reactualitzar-los, segons les circumstàncies; ja que aquests discursos 
s’inspiren, sempre, en l’actualitat, i per tant hi estan indefectiblement 
lligats; és, al final, haver inaugurat un discurs que, en la seva confusió, 
permet totes les interpretacions; discurs d’odi i d’exclusió. 

»Excloure és, d’alguna manera, excloure’s. El rebuig a la diferència condueix 
a la negació de l’altre. Oblidem que dir “Jo” és, ja, dir la diferència?» 

La nit del 18 al 19 de febrer de 2019, vuitanta tombes del cementiri de 
Quatzenheim, a Alsàcia, van ser profanades. S’hi van pintar esvàstiques i 
lemes neonazis. El Llibre de l’hospitalitat és un llibre actual. 
 

 

 

«El primer llibre d’Edmond 
Jabès que es publica en català.»  

 



	  
	  

	  

A U T O R  
 

dmond Jabès va néixer a El Caire el 16 d’abril de 1912, però 
a causa d’un error administratiu el registre indica que ho va 
fer dos dies abans, la qual cosa, segons Jabès, significa que la 

primera manifestació de la seva existència va ser la d’una absència que 
duia el seu nom. De ben jove va conrear l’amistat de poetes com Max 
Jacob, Paul Éluard, René Char i Henri Michaux. El 1957 va haver de 
marxar d’Egipte i es va instal·lar a França. Jabès és l’escriptor de l’exili, 
del desarrelament, del desert, de la paraula, del traç i del silenci, és a 
dir, de la tradició jueva del llibre. El llibre de l’hospitalitat, publicat 
pòstumament, és la seva primera obra traduïda al català. Jabès va morir 
a París el 1991. 
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D A V I D  C U S C Ó  I  E S C U D E R O ,  T R A D U C T O R  

 
avid Cuscó i Escudero (Andorra, 1973) és llicenciat en 
filologia anglesa i teoria de la literatura. Edita la revista 
cultural El Funàmbul. Treballa com a professor a Barcelona i 

viu a Vilafranca del Penedès. Va descobrir El llibre de l’hospitalitat fa sis 
anys i ràpidament va esdevenir un dels llibres de la seva vida, cosa que el pas 
del temps no ha fet altra cosa que confirmar.  
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U N  T A S T  D E L  L L I B R E  

 
scriure, ara, únicament per fer saber que un dia vaig deixar 
d’existir; que tot, damunt meu i al meu voltant, va esdevenir blau, 
immensa extensió buida per al vol de l’àguila, les ales poderoses 

de la qual, quan baten, repeteixen fins a l’infinit els gestos de l’adeu al món. 

Sí, únicament per confirmar que vaig deixar d’existir el dia que l’ocell rapaç 
va ocupar tot sol l’espai de la meva vida i del llibre, per regnar-hi com a 
senyor i devorar el que, una vegada més, intentava néixer dins meu i que jo 
mirava d’expressar. 

Inútil és el llibre quan la paraula no té esperança.  
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F I T X A  T È C N I C A  

 
Títol original: Le Livre de l’Hospitalité  
Autor: Edmond Jabès 
Traducció: David Cuscó i Escudero 
ISBN: 978-84-09-09050-1 
Any d’impressió: 2019 
Edició: primera 
Pàgines: 192 
Dimensions: 14 × 22 cm 
Enquadernació: cosida, rústica amb solapes 
Paper interior: Coral Book Ivory 
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