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Maria de la Pau Janer ofereix una aproximació a la Mallorca actual

Viure un prodigi
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F
a molts anys, tants que
no puc recordar el
nom de l’autor (Díaz
del Corral potser?) vaig
llegir un llibre que es

titulava Mallorca. Era en castellà
i anava il·lustrat amb uns gra-
vats bellament suggerents.
Com que l’exemplar, –encara
el veig, senzill però editat amb
cura–, era de regal, d’aquells
regals de llibres que es porten
de visita a un malalt, el vaig
tenir a la meva disposició al
costat del llit per rellegir-lo i
fullejar-lo qui sap quantes ve-
gades. El seu estil ondulant, sa-
borós, amb el qual l’autor pre-
sentava amb complaença sen-
sual, per capítols, allò que com
a visitant foraster, gairebé dirí-
em exòtic, l’havia atret més de
l’illa, que l’havia fet més feliç,
enmig del que per a ell era la
felicitat paradisíaca circum-
dant, contrastava molt amb la
situació real d’aquell temps i
amb la meva pròpia. Hi havia
set de tot. Per això, potser, re-
cordo un passatge en què una
noia portava una gerra d’aigua
o un got, al protagonista-narra-
dor, sense vessar-ne gens, mal-
grat el caminar cadenciós, i
sorgia l’exclamació pindàrica:
“Ariston men udor”, el millor,
l’aigua!

Em resta aquest record de la
imatge d’un llibre, esclarissada
pel temps, però no esvaïda, ni
de molt. Hi he pensat llegint els
escriptors mallorquins, trac-
tant-ne alguns, fent estades
breus, amb ells, a l’illa; però,
sobretot, m’hi han fet pensar,

és clar, llibres i escrits que
m’han vingut a les mans sobre
Mallorca. Com aquest, Mallorca,
la de les mil i una nits, de Maria de
la Pau Janer. És un llibre que
apunta en totes direccions amb
el pols molt segur. Serpenteja,
però, sense mal, entre les mil i
una mines d’un camp molt
poblat de nit i de dia, com si
anés a la ventura, en solitari,
entre la fredor cerebral, molt
femenina d’origen, i una passió
instintiva exposada en confi-
dència. La seva dedicatòria, –“A
nosaltres, els mallorquins”–
obliga a tocar de ple cada trofeu
al primer tret.

L’autora, cal dir-ho, ho avisa
des de bon començament (pàg.
13): “No pots confiar-te, perquè
les dues cares –la bellesa i
l’horror, la placidesa i el ne-
guit– es combinen, alter-
nant-se”. S’adreça a un imagi-
nat “benvolgut estranger” que
visita l’illa, les dues cares de la
qual, des de l’avió, poden ser
“una princesa adormida o un
monstre en estat de letargia”.
Qui avisa, ja se sap que és mig
perdonat.

Si el curs del temps que fuig
i el fet de posar voluntat a una
mica de rigor han arraconat
dos mites tòpics, l’hivernal de

Madame Dupin i el del sempre
tardoral Rusiñol, en aquest lli-
bre Maria de la Pau Janer s’en-
carrega de desmuntar el mite
assolellat de l’encimbellament
turístic. Però, és això el llibre?
Jo crec més aviat que servint-se
de la flama, sense tomba, del
turista desconegut, el llibre atia
el foc somort de la passió que
engendra l’altra cara d’un pa-
radís (un de tants paradisos
perduts, potser, de què parla
Baltasar Porcel) i en treu un
pròdig escampall de guspires
que cremen però fan llum. Jus-
tament, l’autora s’encara amb
aquest tema dels paradisos a les

pàgines que en portar el seu
turista a perdre’s per Palma,
dedica a Villalonga i recorda el
que diu a Bearn, que no hi ha
més paradisos que els perduts.
Però ella, Maria de la Pau Janer,
no deixa de fer constar, sense
cap més comentari, que no ho
vol creure (pàg. 122). El mite del
passat no s’endú l’escriptora,
tampoc, a abraçar l’elegia. No
es fa de nit al llibre, malgrat les
mil i una nits; o bé és una nit
transparent com la invocada
pel nostre Cardó, ben propícia a
la nit més enllà de la nit de l’e-
legia vivificant ribiana.

CARTA A UN ESTRANGER
Amb això vull dir que aquesta
“carta a un estranger”, en el seu
desenvolupament exemplar
d’una directriu editorial, supe-
ra els elements obligats de la
convenció formal i, sense per-
dre mai de petja “el foraster” i
fent-nos-el fins i tot familiar i
tendre, esdevé una aportació de
primera mà, intel·ligent i bella,
al coneixement de la Mallorca
actual i dels seus sentits i con-
trasentits, projectada en pri-
mer pla sobre un fons d’histò-
ria, de geografia, d’humanitat
illenca (o sigui singular) de re-
cords, sense esquivar del tot els
personals, amb motius prou
sentits per configurar un adà-
gio autobiogràfic, i en fi, de
pretext per al retorn a una pà-
tria antiga. Aquest pretext es
personalitza en l’estranger,
l’excusa només que permet a
l’autora descabdellar el fil de
les paraules i, com Ariadna
amb Teseu, ajudar-la a sortir
del laberint i arribar a la cla-
ror. Cosa que és com dir: he
cregut perquè he parlat.
Aquesta deu ser la veritat i
l’última raó de l’art d’escriure.
Com el de Maria de la Pau Ja-
ner, que escriu (pàg. 143): “A
dels records, els llocs dels re-
cords, els colors dels records”.

Jo no sé si “el foraster” nòr-
dic (se suposa) a qui els déus
han atorgat un guiatge d’a-
companyament tan excepcio-
nal, hauria pogut trobar al
claustre de Sant Francesc, a
Palma, el mateix inefable re-
pòs de què hi va gaudir un il-
lustre mediterrani, Albert Ca-
mus, a quatre passos de la
tomba del nostre monumen-
tal Ramon Llull, tan suprema-
ment inquiet. Aquí la beatitud
va a mitges. El probable ale-
many del cas, però, si després
d’aquest bany de mallorqui-
nitat tornava a Mallorca, ja no
seria el mateix. Hauria d’esti-
mar aquella terra. Ja no podria
fer res per destruir-la i encara
menys podria ignorar-ne la
diferenciació específica que
l’ha fet viure al llarg dels se-
gles, que l’ha fet viva fins a
avui mateix, en la carn i en
l’esperit d’aquest llibre.

Un llibre que trobareu massa
curt. Quan a les acaballes l’au-
tora se’l mira, abocada a la seva
elaboració exclama amb una
lloable sinceritat: “Tenc la sen-
sació d’haver viscut un prodi-
gi”. Jo també l’he tingut, com a
lector, després de llegir-lo.

Mags i herois
N A R R A T I V A J O A N A G U T

Wilbur Smith, El bruixot.
Traducció de Rosa M.

Calonge. Proa.

Barcelona, 2001.

D
esprés de Sinuhé l’e-
gipci, de l’escriptor
finlandès Mika
Waltari, que va po-
pularitzar un cèle-

bre film dels anys cinquanta, la
moda de la novel·la sobre el
món dels faraons va retornar
amb força fa més o menys una
dècada de la mà de l’escriptor
francès Christian Jacq, que ha
publicat una vintena llarga de
títols emmarcats de l’Antic
Egipte. Ara, Wilbur Smith ve a
sumar-se al corrent amb una
obra, El bruixot, que supera amb
interès i qualitat totes les ante-
riors. Wilbur Smith (Zimbabwe,
1933) ha publicat, segons la
nota de solapa, una vintena de
llibres, generalment ambien-
tats a l’Àfrica. L’autor es va do-
nar a conèixer arreu del món
amb When the Lion Feeds, de
1964, que va tenir un gran èxit.

El bruixot és una excel·lent
novel·la d’aventures. L’argu-
ment de l’obra respon al model
clàssic dels drames dinàstics. El
faraó Tamosé mor inesperada-
ment en un obscur encontre
amb els guerrers hikses, ene-
mics del regne. El fill del faraó,
Nefer Seti, és encara un adoles-
cent quan el pare mor i Naja, el
comandant de l’exèrcit, assu-
meix el poder com a regent de
la corona. L’astut Naja, calcula-
dor i ambiciós, vol cenyir-se la
doble corona faraònica i esta-
bleix un pla per aconseguir-ho.
Primer es casa amb una de les
germanes de Nefer i després es
proposa assassinar el noi. Però
Naja no compta amb la pre-
sència de Taita, el bruixot,
l’home que té més de cent anys
i que posseeix uns coneixe-
ments insondables sobre màgia
i participa en la saviesa ances-
tral dels déus. Taita salvarà de
les portes de la mort el jove
príncep i, tots dos, iniciaran en
les ruïnes de la mítica Gallata la
reconquesta del tron usurpat.
L’amor, a través de la figura de

Mintaka, princesa del Baix
Egipte, casada a la força amb
Trok, el brutal assassí del pare
de la noia, anirà a trobar el jove
Nefer, el qual finalment recu-
perarà el regne que per dret
successori li pertany.

ESDEVENIMENTS MÀGICS
La figura més singular de la
novel·la és Taita, el mag. La
descripció que en fa l’autor és
molt convincent com també ho
és la narració de tots els esde-
venimens màgics que tenen
lloc en la novel·la. Destaca la
força impressionant de la lluita
entre mags, protagonitzada per
Taita i Ishtar el Made. Taita, el
bruixot, amb la seva cabellera
blanca, alt i escardalenc, però
flexible com un jonc i dur com
una pedra, és l’arquetip de la
saviesa esotèrica, bondadós i
profund, al servei del bé. Les
sis-centes pàgines de l’obra són
riques en episodis de tota me-
na, des de rituals religiosos ar-
caics a escenes de la vida diària,
amb un parell o tres de des-
cripcions de relació eròtica

d’una fina sensibilitat i d’una
gran bellesa. I, sobretot, cal
destacar per la seva potència les
seqüències de la guerra. Final-
ment, un dels episodis més
impactants de la novel·la és el
relat del Camí Roig, procés ini-
ciàtic que haurà de recórrer
Nefer Seti per poder assumir la
condició de faró abans de la
majoria d’edat.

Com dèiem més amunt, El
bruixot és una novel·la d’aven-
tures. Encara que estigui situa-
da a l’Antic Egipte i que hi
aparegui algun personatge his-
tòric, cal advertir als lectors que
el llibre no és una novel·la his-
tòrica. La trama, l’ambient, els
personatges, tot és ficció. Però
és ficció de la bona, d’aquella
que no grinyola a l’orella, que
no ofèn la intel·ligència. Sense
ser una peça literària de primer
ordre, El Bruixot és un llibre
perfectament recomanable per
passar unes quantes vetllades
amb un producte literari de
notable qualitat. La traducció
de Rosa M. Calonge està molt
ben feta.


