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Històries de Nasrudín, premi de la crítica “Serra d’Or 2016”, ens sembla un títol oportú en aquests temps
de conflicte per fomentar el coneixement intercultural a les nostres aules i entre els nostres infants. En
versió escrita per l’islamòleg Halil Bárcena, recull amb cura deu contes curts protagonitzats per
Nasrudín, una figura tradicional de la literatura de l’Orient islàmic. Tal com assenyala Bárcena, Nasrudín
s’identifica amb la figura literària del savi foll “que desconcerta per la seva lògica insòlita i la seva
conducta espontània i desinhibida, similar a la d’un infant”. Els deu contes es llegeixen com acudits i, de
fet, alguns han passat a formar part dels contes humorístics tradicionals de bona part de la
mediterrània. Rere aquest joc d’absurd i comicitat, però, hi ha subtils exemples de saviesa sobre la
conducta humana.
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Els lectors riuran ben divertits amb aquestes petites històries i fins i tot en algunes podran apreciar el
seu to d’endevinalla moral, però amb la majoria caldrà rumiar dues vegades el missatge amagat i pot
agradar recórrer a la guia de lectura del darrera per trobar-ne alguna clau. Encara que fer-ho així traeix
la idea sufí que, com se’ns diu allà, sosté que és el mateix conte el que ha d’anar revelant el seu
significat, com una fruita que es va menjant un mateix en lloc de veure-la degustada pel venedor de la
verduleria. Són contes de la tradició oral, així que la seva narració o dramatització seran molt
adequades per gaudir-los, per fer que alguns dels nostres infants trobin reconeguda la seva tradició
cultural i perquè tots accedeixin al bagatge literari i moral de la humanitat.
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