
Encanteris d’Orient

Els mil i un quarts d’hora, 
contes tàrtars Crítiques

ots hem sentit a parlar de Les mil i una nits. Es tracta d’un dels reculls
de contes àrabs de l’Orient Mitjà més famosos de tota la història de les lletres,
encara que sobretot va gaudir d’èxit i lectors durant els segles XVIII i XIX en
les diverses versions europees que se’n van fer. Durant aquesta època va néixer
l’interès per l’exotisme orientalitzant, que va consumar-se, de manera no gaire
feliç, en les conquestes colonials del XIX. Possiblement, la versió més famosa de
Les mil i una nits va ser la de Richard Francis Burton en anglès (no us perdeu
les consideracions de Borges sobre el tema), de l’any 1885, encara que la prime-
ra de totes va ser en francès, derivada d’Antoine Galland, i publicada en dotze
volums entre els anys 1704 i 1717 (el poeta català López-Picó farà les primeres
versions catalanes sobre el text de Galland a principis del segle XX). A aquesta
dèria per introduir el món d’Orient a Europa devem també aquests Mil i un
quarts d’hora, contes tàrtars, recopilació de 1715 de Thomas Simon Gueullete, un
jutge, dramaturg i erudit francès que també va ocupar-se d’aquestes delícies.
Ara, Encarna Sant-Celoni i Verger ens dóna la versió catalana de la versió fran-
cesa dels contes tàrtars que va fer Gueullete, i el resultat, us ho asseguro, és tot
un espectacle. Gueullete, que no sabia llengües orientals, va escriure una obra de
contes exòtics i va vestir-la a la suposada manera dels tàrtars: l’autor va modifi-
car tòpics narratius, esquemes, maneres i històries ja conegudes en la tradició,
però ho va fer amb sobrada gràcia i alegria, la qual cosa confereix a la seva obra
un gran atractiu. És evident que serà sempre llegida a l’ombra de la versió de
Galland, però per si sola no li manquen encants i estímuls. Gueullete comença
explicant la història de Xamseddín, un nen abandonat que es fa sastre, acaba
cosint vestits pel serrall del rei i finalment es descobreix que és el fill expòsit del
monarca, que el va foragitar de la cort quan va saber que un auguri vaticinava
que seria mort a les seves mans. Xamseddín mata el rei en legítima defensa,
sense saber quan ho fa que es tracta del seu pare, i així acaba sent coronat rei;
però després, castigat per tots els mals, perd l’esposa, la llibertat i la vista. Quan
recupera el tron, el metge Abú Bakr marxa a buscar-li remei, mentre ell dedica
un quart d’hora de cada dia a parlar amb gents sàvies. El fill del metge, Ben
Eridun, és obligat a contar-li cada dia una nova història en un sol quart d’hora,
i són aquestes narracions les que constitueixen el nucli d’aquesta obra singular.
Hi ha històries de tots els temes: d’aventures, morals, llegendàries, lleugerament
eròtiques, incestuoses, de viatges i encanteris…, la imaginació de Ben Eridun és
imparable, i la nostra atenció queda captivada, talment com la del rei cec
Xamseddín. Són contes breus, que ens emporten a llocs llunyans i mítics, des
d’Egipte fins a l’Índia o la Xina, en companyia de reis i de visirs, de cavalls
meravellosos, d’homes que es disfressen de dones, de fades i genis bons i malig-
nes. Trobem contes dins els contes, relats que emmarquen altres relats que
inclouen dintre seu altres històries. Un dels temes preferits per Gueullete és el
de la fatalitat, el del càstig a la desobediència als imperatius del llinatge o de la
tradició, com si l’autor no pogués estar-se d’elevar un conte moral sobre les pos-
sibilitats d’elegir entre el bé i el mal en les nostre vides. La seva obra fa de molt
bon llegir, sobretot per la qualitat plàstica, visual i sensual de la prosa, un estil
àgil i desenfadat, trapella i irònic, pur segle XVIII francès, i que la traductora al
català ha sabut transcriure de manera esplendorosa (ja és, sens dubte, un dels
clàssics millor traduïts a la nostra llengua). Els Mil i un quarts d’hora, contes tàr-
tars és un llibre vertaderament excepcional, no inclou mil i una històries sinó tan
sols alguna més del centenar, però aquestes ja ens basten per gaudir durant mol-
tes hores d’aquest gran festí d’imaginació i llegendes. El rei Xamseddín tenia
motius per sentir-se encantat.
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(1683-1766) Dramaturg, jurista i contista francès. Ha passat a la
història sobretot pels seus contes lúdics, recollits en nombrosos
reculls: Les soirées bretonnes, nouveaux contes de fées (1712); Les aven-
tures merveilleuses du mandarin Fum-Hoam, contes chinois (1723); enca-
ra que el recull més cèlebre és Mille et un quarts d’heure, contes tar-
tares (1715).
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