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El novel·lista brasiler Paulo Coelho ja ha venut més de 35 milions de llibres

L’evangelista
dels nostres dies

N A R R A T I V A

N O È L I A G A R C I A T R I L L A S

La màgia
i qualsevol
activitat que
impliqui la fe
poden formar
part dels
llibres de
Paulo Coelho

Paulo Coelho, Maktub.
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P
aulo Coelho és un
dels autors brasilers
més llegits, només
comparable amb el
seu compatriota Jor-

ge Amado. Tot i que el reco-
neixement internacional no
va ser immediat, Coelho ja ha
venut més de 35 milions de
llibres i les seves obres, que
han estat traduïdes fins a 54
idiomes, han arribat a més de
150 països. L’Alquimista, La cin-
quena muntanya i Vora el riu Pi-
edra em vaig asseure a plorar són
alguns dels best sellers de Coel-
ho que s’han traduït al català.
I és que quan parlem d’aquest
escriptor, parlem d’un autèn-
tic creador de supervendes. A
més a més, el tarannà de la
seva obra li ha valgut el no-
menament de Cavaller de les
Arts i les Lletres franceses, ser
conseller de la UNESCO i el
premi Crystal Award del Fò-
rum Econòmic Mundial, entre
altres guardons.

L’originalitat de Coelho no
es troba només en la concep-
ció positiva de l’ésser humà,
sinó també en la voluntat
moralitzadora i les aproxima-
cions a Déu. La màgia i qual-
sevol activitat que impliqui
una bona dosi de fe poden ar-
ribar a formar part de l’argu-
ment dels llibres del brasiler.

L’escriptor, una vegada
més, tracta d’apropar-se a
l’essència de l’ésser humà i,
com a part d’aquesta essència,
en destaca la relació de l’home
amb Déu. Aquesta relació la
pot expressar inspirant-se en
la seva pròpia experiència ja
que ha dedicat molts anys a
aprofundir en el diàleg amb
Déu. A El peregrí de Compostel·la,

per exemple, ens descriu la
seva aventura a l’hora de rea-
litzar el Camí de Santiago.

A l’obra que es presenta ara,
Maktub –publicada al Brasil el
1994–, Coelho es consolida
com “l’evangelista dels nos-
tres dies”. El llibre conté una
selecció de 178 relats breus
que va escriure per al diari
Folha de São Paulo entre juny
del 1993 i juny del 1994. Són
històries, a la manera de les
paràboles, que sorgeixen fruit
de les seves vivències, de les
ensenyances del seu mestre,

d’aquí l’atreviment d’anome-
nar-lo evangelista, de l’experi-
ència dels amics però també
de la memòria col·lectiva de la
humanitat.

Maktub és un llibre diferent
en la bibliografia del Coelho
novel·lista. Com al Manual del
guerrer de la llum, en aquest
recull de textos no hi ha pro-
tagonistes definits. Si hem de
buscar a algú que pugui ser el
personatge principal aquest és
el lector. Sant Antoni, sant
Pau, Napoleó, l’escriptor ar-
gentí Jorge Luis Borges, Aris-

tip, Miquel Àngel, Picasso i
Gaudí, per destacar-ne alguns,
són objectes vehiculars d’al-
guna de les històries que tro-
bem a Maktub. I les seves
anècdotes serveixen de punt
de partida per a una reflexió
posterior. Si bé ens parla de
principis universals, vàlids
per a totes les religions, Coel-
ho està més a prop del catoli-
cisme. El popular escriptor
brasiler descriurà un Déu bo,
que ens vol ajudar a realitzar
la nostra història personal pe-
rò que, per fer-ho, no ens es-
talvia entrebancs ni dificul-
tats. Deixant de banda consi-
deracions religioses, però,
Maktub constitueix un manual
per intentar aconseguir la fe-
licitat.

Coelho aconsegueix expres-
sar amb molta claredat i sen-
zillesa les seves idees. No passa
per alt el domini de la llengua
que li ha aportat l’haver tre-
ballat com a autor teatral, lle-
trista de cançons, periodista i
guionista. Ens trobem així,
amb un llibre de lectura fàcil,
sense recargolaments ni difi-
cultats. Una pàgina, una his-
tòria. Sense principi ni final,
no hi ha un fil argumental
que obligui a seguir un ordre
concret. Un llibre ideal per a
llegir sense pressa, intentant
descobrir el sentit últim de
cada història per poder-lo
aplicar a la nostra vida, que és
el que pretén Coelho. La reali-
tat, però, fa que per als des-
creguts molts d’aquests relats
siguin una autèntica utopia.

Obrir el llibre per qualse-
vol de les seves pàgines i lle-
gir només una de les seves
històries pot donar lloc a una
llarga reflexió posterior.
L’opció de donar-li més o
menys validesa ja estarà en
mans del lector. Maktub, que
vol dir així està escrit en àrab,
pot ser per a tots, creients,
ateus i sobretot iniciats en
l’obra de Coelho, un bon lli-
bre de capçalera.

L’abric de segona mà
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Haruki Murakami, El meu
amor Sputnik. Traducció de

Concepció Iribarren.
Empúries. Barcelona, 2002.

T
endra, elegíaca i irre-
verent com un poe-
ma beat és la protago-
nista de la novel·la de
Murakami, El meu

amor Sputnik. L’autor, nascut el
1949, és un dels escriptors més
traduïts fora del seu país. En
contacte amb la literatura ja-
ponesa de ben jove, va desco-
brir a la universitat la literatura
americana i es va deixar seduir
per les manifestacions culturals
dels 60: jazz, televisió, films,
autors com ara Chandler i Ke-
rouac, a banda de ser bon co-
neixedor de Jung. Per això no
va començar escrivint tot i ha-
ver-se endinsat en els estudis
del drama grec. Va portar du-
rant set anys un bar de jazz a
Toquio. Escriptor d’històries
d’amor i de faules fantàstiques,
s’ha dit d’ell que feia realisme
màgic. Els seus personatges ens
ensenyen com vivim la nostra

soledat interrelacionada amb la
dels altres.

Sumire, la protagonista, és
una noia espontània de 22 anys
amb un únic amic, que l’estima
irremissiblement. Sumire és
una figura reconeixible dins del
món de Kerouac: la noia que
vagareja com un rodamón,
vestida amb una abric de pell
de segona mà, amb un objectiu
vital clar però difús –escriure–,
i donada al somieig i al misti-
cisme. Murakami escriu una
història que va de la condició
realista d’una joventut indivi-
dualista al relat policíac i màgic
sense resolució. Aquests ele-
ments es concentren en la idea
d’una confusió sentimental en
els personatges, confusió que
s’inicia amb un joc de paraules
inicial: sputnik per beatnik. La
noia llegeix A la carretera i El vi-
atger solitari i els porta a la but-
xaca. Rebel per naturalesa, aca-
ba acceptant les regles de la

societat perquè s’enamora d’u-
na dona elegant i molt més
gran que li ofereix feina i viat-
ges. El personatge desolat i
desacomplexat que és al prin-
cipi, de nit, en una cabina tele-
fònica, esdevé articulat per les
formes, però sense sortir mai
del cercle particular de l’aïlla-
ment. La persona que podria
correspondre-li, la culta Miu,
porta la càrrega negativa d’una
història fantasiosa i molt pro-
pera a la mitologia de Jung. El
seu amic, el jove mestre que
explica la història en primera
persona, és víctima de totes
dues. Els viatges no porten en-
lloc, cap d’ells no aconsegueix
escriure la seva pròpia biografia
en el sentit d’acceptar el seu jo
històric.

TEXTOS CONFESSIONALS
La novel·la presenta la catàstro-
fe sense preàmbuls. Beat també
vol dir ritme, i ritme és el que té

l’escriptura i els textos confes-
sionals de l’aprenent d’escrip-
tora. L’Sputnik és el satèl·lit que
va anar a la deriva sense tornar
mai a la Terra i expressa el so-
friment sense nord de la prota-
gonista a causa del seu desig
sexual. Sputnik serà un mot clau
en l’obra. De fet, allò que es
busca és una certa oscil·lació
tant dels sentiments com de la
prosa, un anar i tornar, anar i
tornar, des d’una partitura que
admet les improvisacions, els
circumloquis o les marrades.
D’aquesta manera, s’aconse-
gueix una espontaneïtat ver-
semblant. Tocada, a més, la
novel·la pels principis del bu-
disme zen que tant van influir
en els beats, no és estrany que
tot acabi en una dissolució de
l’individu en una fusió amb el
nirvana. Sumire viu els petits
detalls de les coses com a fets
de gran transcendència amb
la mateixa intensitat que la

generació americana seguia la
poètica de l’objecte de Willi-
ams Carlos Williams.

Tot plegat, transportat a un
món japonès del tot miscel·la-
ni. Fins i tot els viatges realit-
zats pels tres protagonistes
porten al caos perquè els nu-
clis d’interès de cadascun
d’ells es basen en menudeses
del tot oposades. El viatge a
Occident porta a la negació de
la percepció del real. Tot in-
tent a l’estabilitat sentimental
serà forçada i inútil. Qui ex-
plica els fets, l’amic de Sumi-
re, es veurà envoltat d’una
història d’adulteri amb la
mare d’un alumne. El prota-
gonisme del nen al final de la
novel·la és d’un lirisme dur i
sembla recollit d’un dels casos
apassionants i sorprenents de
l’historial d’Oliver Sacks. No
hi ha un bri d’esperança, no-
més formes imprevistes d’ac-
ceptar el present. Però el to és
marcadament irònic, despre-
ocupat, i a voltes festiu.

Una novel·la que farà les
delícies dels lectors i lectores
més joves, ara que les formes
externes recuperen la nostàl-
gia dels seixanta. Lectura
lleugera i evocadora.


