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Mary Renault ha escrit sobre Alexandre el Gran

Les gemmes d’Alexandre el Gran
N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

Mary Renault, El noi persa.
Traducció d’Eduard Castaño.
Columna. Barcelona, 2001.

L
a figura d’Alexandre
el Gran ha recorregut
la història de la lite-
ratura. El cabdill grec
(356-323 aC) és pre-

sent encara en versions orals
sefardites de romanços medi-
evals. En els poemes conser-
vats, el seu preceptor Aristò-
til, amb totes les atribucions
dels metges medievals segons
els anacronismes propis de
tantes peces de la història
grecollatina, el socorre en el
moment de la mort: així s’es-
timulava la retòrica de la
consolació, invocant la figura
d’aquell vencedor de ciutats
que, com tothom, era un és-
ser mortal. D’altra banda, per
als intel·lectuals chartrians
del segle XII, era el jove que
representava la curiositat per
excel·lència. El trobem en les
il·lustracions de l’època dins
una bóta de vidre, lligada al
ventre d’una balena, per es-
tudiar els costums dels peixos
i la flora marítima. El seu
mestre filòsof li inculcà l’es-
perit buscador dels savis. I
aquest desig constant el va
portar a abastar sota el seu
imperi les terres de l’Àsia
Menor de l’antic imperi per-
sa, Síria, Egipte i l’Índia.

LA VIDA SENTIMENTAL
L’altre aspecte de la seva per-
sonalitat va ser la vida senti-
mental que va dur. El gran
Alexandre va estimar Hefes-
tió, per amor de Patrocle i el
llibre que sempre va llegir
amb devoció. Posteriorment,
el record d’aquest amant serà
invocat per Marlowe per dis-
culpar els amors d’Eduard II.
Present en la literatura de
tots els temps, Dante el va si-
tuar a l’infern amb els vio-
lents, Manrique l’invocà en
les Coplas com el disciplinat
en la guerra per antonomà-
sia; conegut per la seva libe-
ralitat, era vulnerable en l’a-
mor, i així circulà en la tra-
dició cristiana. L’èxit de la
seva llegenda combatia amb
el de la mitologia artúrica.
Des de Quinti Curci, passant
per Gautier de Chatillon, fins
als poemes francesos o els
poemes hispànics en quader-
na via del segle XIII, a les co-
mèdies de Lope de Vega i de
Calderón de la Barca. El fill de
Filip s’introduí en l’imaginari
col·lectiu tant per les seves
virtuts com per les anècdotes
més inversemblants, com per
exemple el vol que va em-
prendre per l’espai arrossegat
per ocells monstruosos o
grius. El model cavalleresc
que Alexandre representava,
juntament amb la llunyania

dels paisatges exòtics que va
recórrer, imantaven l’esperit
medieval que va donar nom
fins i tot a un metre, l’ale-
xandrí, inicialment de dotze
versos i després de catorze.

El segle XX ha fet perdura-
ble la seva figura en el gènere
de la novel·la històrica. García
Gual compara la capacitat de
ficció del personatge amb el
món de Julio Verne: jardins
bellíssims, viatges impossi-
bles, ocells majestuosos,
amazones barbudes, arbres
parlants i savis nus, com els
referits en la General storia
d’Alfons X. Llegint la novel·la
de Mary Renault recuperem
allò que Jacqueline de Romil-
ly en diu “el tresor dels sabers
oblidats” i afloren al nostre
llenguatge adormit els noms
magnífics de Bucentaure,
Capdebou, Cir i Babilònia.

El fonament novel·lístic de
la imatge d’Alexandre prové
del text del segle III dC ano-
menat Pseudo-Cal·lístenes, ja
aleshores mitificada per la
llegenda popular. En la no-
vel·la de Renault, també Ale-
xandre el Gran és víctima del
seu destí d’heroi. El noi persa
és el segon volum de la trilo-
gia de Mary Renault sobre la
vida del gran rei macedoni.
Recrea els èxits bèl·lics de
l’home que va vèncer Darios,
que va visitar amb dolor la
tomba profanada de Cir, que
actuava en els seus afers sen-

timentals com Aquil·les amb
Patrocle i que adoptà l’ele-
gància dels perses en molts
dels seus costums. L’autora,
de nom real Mary Challans, es
va formar a Oxford i entre les
seves obres destaca una bio-
grafia del mateix rei, cosa que
permet de distingir el gènere
biogràfic del de la novel·la
històrica en una mateixa mà.
Renault no pren el relat com
a exemple moral de l’heroi a
la manera de Plutarc, ni tam-

poc amb l’alè èpic del Pseu-
do-Cal·lístenes. Des de l’ús crític
de les fonts de Curci, arribem
a l’heroi a mesura humana
gràcies al testimoni d’un per-
sonatge que va ser real, Bago-
as, l’eunuc que va servir com
a noi a Darios i que s’incor-
porà al seguici d’Alexandre.
La història d’aquest amor
permet de tocar les vicissi-
tuds d’una ànima que lluita
contra el seu destí mortal. Hi
ha altres novel·les contempo-

rànies sobre el rei, com la de
Gisbert Haefs, però la crítica
ha considerat molt la de Mary
Renault. Els lectors disposen
d’una mirada propera a Ale-
xandre: Bagoas és l’adoles-
cent intuïtiu a qui s’ha arra-
bassat la seva naturalesa per
servir als homes rics i pode-
rosos: “Però no és en les mans
del gerro perfecte ni de la
gemma triar els propietaris”.

HONOR I DELICADESA
Un mateix sentiment d’honor
i delicadesa compartiran el
noi i el cabdill en totes les
seves actuacions. Bagoas cap-
ta la necessitat fundacional
d’Alexandre com a creador de
ciutats, res no posseeix sinó
l’instint d’anar sempre més
enllà, tal com li ensenyà
Aristòtil, fins que les tropes se
li revolten. Amant de les coses
belles, protector de les arts,
imitarà la bella cultura de
Cir. La novel·la aconsegueix
moments d’una gran intensi-
tat, sobretot en la relació ín-
tima entre Bagoas i Alexan-
dre, a pesar que el rei no re-
nuncia al seu company de
noiesa, Hefestió. L’eunuc
analitzarà com a bàrbars
molts dels costums macedo-
nis, com ara beure vi amb la
carn, i ajudarà l’esperit culti-
vat d’Alexandre a sentir curi-
ositat per les maneres perses.
Com uns perses, també no-
saltres, en aquestes terres.

Casada amb un assassí?
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U
n amor dolç i perillós
conté tots els ele-
ments per esdevenir
un best seller. No és
estrany, doncs, que

la novel·la hagi estat traduïda
a onze llengües i que Holly-
wood en prepari una pel·lícu-
la. El llibre, escrit molt intel-
ligentment, disposa de tots els
paranys per atrapar un gran
nombre de lectors, especial-
ment lectores.

L’autora, Nicci French, (una
senyora de mitjana edat se-
gons la fotografia de la solapa)
és una periodista de Londres
que escriu thrillers psicològics.
Un amor dolç i perillós és la seva
tercera i última novel·la, els
editors de la qual ens anunci-
en la propera publicació de les

dues anteriors: L’habitació ver-
mella i Sota la pell.

La protagonista principal de
l’obra, Alice Loudon, és una
científica d’uns 30 anys que
coordina el disseny d’un nou
aparell anticonceptiu intrau-
terí en una empresa farma-
cèutica de Londres. És una
dona bonica, moderna, sexu-
alment alliberada, que conviu
amb Jake, un enginyer atent i
amorós, amb el qual compar-
teix una colla d’amics intel·li-
gents i divertits. Una dona, en
definitiva, integrada en el seu
medi i relativament feliç. Però
un dia, en creuar un carrer, la
seva mirada topa amb una al-
tra mirada, la d’un home
atractiu, que li produeix com
una descàrrega elèctrica. En
sortir de la feina aquella ma-
teixa tarda troba que el des-
conegut l’espera i mitja hora
més tard es revolquen sobre el
llit d’un apartament del Soho.
Es tracta, doncs, d’un enamo-
rament fulminant, un coup de
foudre, d’un amor sobtat que la
impacta com un llamp, d’una
passió que fa que la dona es

pregunti si s’ha tornat boja. El
seductor desconegut es diu
Adam Tallis i és un escalador
professional d’alta muntanya,
que correspon a l’obsessió
eròtica d’Alice amb la mateixa
passió. I la història continua:
Alice abandona Jake i es casa
amb Adam, seduïda, captiva i
indefensa davant la passió se-
xual del company, que com-
parteix inicialment, però que,
de mica en mica, a mesura
que Adam augmenta la vio-
lència, ella comença a témer.
Alice s’adona que no sap res
del passat de seu marit tot i
que estigui envoltat d’una au-
ra d’heroi per haver salvat di-
verses vides en una expedició
al cim K2, de l’Himàlaia, on
un accident, en plena tem-
pesta de neu, va causar la
mort de cinc persones entre
les quals es trobava la compa-
nya sentimental d’Adam.
Unes trucades misterioses i
unes notes amenaçadores fa-
ran que Alice investigui el
passat d’Adam i hi descobri-
rà... El respecte als lectors ens
priva de ser més explícits.

La novel·la de Nicci French
combina sàviament l’amor i
la sexualitat fins a límits
transgressors amb el misteri
subtil i psicològic, en la línia
del cèlebre film Llum de gas i,
encara més, de la pel·lícula
Sospita, dirigida per Alfred
Hitchcock, basada en la no-
vel·la de Francis Iles. I ho fa
amb mà mestre, sense oblidar
els elements a través dels
quals pot fer identificar les
fèmines lectores amb Alice:
què vesteix, què compra, què
menja, quina roba interior
utilitza, etcètera. Com una
fetillera, l’autora té la picar-
dia d’aprofundir en l’imagi-
nari de la dona actual i urba-
na: l’amor fou. Tot fa pensar
que l’autora ha dosificat molt
bé els ingredients per cuinar
un llibre d’èxit, encara que
des del punt de vista literari
la novel·la no arribi a la com-
plexitat psicològica de Patri-
cia Highsmith ni a la subtile-
sa en el tractament del mis-
teri de P.D. James. Tot i així,
Un amor dolç i perillós és una
obra que es fa llegir.


