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El brasiler Paulo Coelho ha venut més de 50 milions de llibres

Vida, ànima, sexe
N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Paulo Coelho, Onze minuts.
Traducció de M. Dolors Ventós.

Proa. Barcelona, 2003.

U
na inoblidable amiga amb àni-
ma irlandesa usava a l’intentar
racionalitzar o descriure sen-
sacions sobre la vida l’expressió
mixed feelings (sentiments con-

frontats). Amb aquestes paraules volia
reflectir el sentiment contradictori i pa-
radoxal que a vegades apareix dins la
nostra ànima davant una situació vital o
emotiva. No hi ha res perfecte. Res és cent
per cent positiu i bo, ni tampoc negatiu i
dolent. Qualsevol cosa positiva té el seu
vessant, la seva contraprestació negativa,
d’obligació, de renúncia, de servitud, de
pèrdua de llibertat. Però s’ha d’assumir.

A Onze minuts, l’exitós escriptor brasiler
Paulo Coelho (Rio de Janeiro, 1947) aborda
els mixed feelings que la protagonista del
llibre, la Maria –una noia del nord del
Brasil que emigrarà a Ginebra i
acabarà exercint la prostitu-
ció–, té sobre aspectes de la
seva vida, sobre decisions que,
d’alguna manera, l’omplen i li
donen esperança, però que de
l’altra li provoquen pesar i so-
litud. Amb Onze minuts, Coelho
ha provocat un cert enrenou i
escàndol entre els lectors per-
què, segons ha explicat el ma-
teix escriptor, el tema princi-
pal del llibre és el sexe. De tota
manera, per no caure en sim-
plificacions ni provocar falses
expectatives, cal deixar clar
que Paulo Coelho no parla del
sexe com a gimnàstica o mè-
tode únicament per perpetuar
l’espècie humana, sinó del se-
xe viscut a través de l’amor i
des de l’ànima. D’aquesta ma-
nera, l’última obra del narra-
dor brasiler, que en quinze
anys com a escriptor ha venut
50 milions d’exemplars a tot el
món, no pretén fer una anàlisi
del sexe pel sexe, de l’activitat
sexual com a reacció fisiològi-
ca improvisada aquí i ara, sinó del sexe
com una complexa relació entre el cos i
l’ànima.

I per endinsar-se en aquest espinós ter-
reny, Coelho aprofita la història de Maria,
una adolescent romàntica i innocent del
nord-est del Brasil que un dia vol fer realitat
el seu somni de conèixer Rio de Janeiro. A
la platja de Copacabana, la Maria cridarà
l’atenció d’un empresari suís, que la convi-
darà a viatjar a Europa amb la promesa de
convertir-la en una estrella. Enganyada i
explotada, a Ginebra la Maria es veurà for-
çada a exercir la prostitució i a intentar
sobreviure malgrat trobar-se immersa en
una profunda soledat personal i emotiva.

ESTALVIAR PER TORNAR AL BRASIL
La Maria se sent sola, desorientada, perdu-
da. Havia previst que a Suïssa la vida li
somriuria i es convertiria en una estrella
amb un salari fantàstic i, en canvi, exerceix
la prostitució, ven el seu temps i la seva
esfera més íntima –una cosa que ja no po-
drà recuperar mai més– i només li queda
un somni: estalviar per comprar una casa al
Brasil. De fet, el títol de l’obra ja denota un
sentiment de soledat i abandó, perquè onze
minuts justos són els que la protagonista

dedica a obrir-se de cames, tancar-se de ca-
mes i fer gemecs fingits de plaer amb els
seus clients. Amb tot, la Maria no està des-
crita amb victimisme ni culpabilitat, sinó
que la vida (l’atzar hi juga molt) l’ha portat
fins allà on és. La Maria està atrapada en la
prostitució, però intenta que la seva ànima
fugi d’aquest entorn a través de la lectura,
primer de llibres sobre l’administració de
finques, i després de manuals de psicologia
i sexualitat.

Per a la protagonista les coses comença-
ran a canviar quan coneixerà en un cafè de
la ciutat suïssa Ralf Hart, un pintor jove i
exitós que li farà descobrir la seva llum
personal i la conduirà cap a un amor pro-
fund i sincer que pot arribar a ser salvador
i alliberador.

Maria és un personatge real, que actual-
ment està casada i té dos fills. I això dóna
més força al relat, tot i que com el mateix
Paulo Coelho aclareix, Onze minuts no és
només la història de Maria, sinó que s’hi
barreja la història d’altres prostitutes amb
qui l’escriptor va parlar a Suïssa.

Onze minuts no és un manual sobre sexe,
ni tampoc un estudi sobre la prostitució. En

diverses parts del llibre, Coelho parla del
clítoris, del plaer sexual femení (un tema,
segons remarca el mateix llibre, força des-
conegut pels homes), de l’orgasme vaginal
i del punt G. Paulo Coelho parla del sexe,
del gaudi sexual. Malgrat això, el lector no
s’ha d’esperar una col·lecció d’escenes erò-
tiques i tòrrides, sinó que l’escriptor opta
més pel simbolisme i el didactisme i les
escenes sexuals, tot i els detalls que es pu-
guin explicar, tenen un important vessant
emotiu i sentimental.

Coelho és un autor que s’ha fet famós pel
seu misticisme i per la seva literatura ini-
ciàtica, transcendental i messiànica. És cert
que el novel·lista brasiler té detractors –li
critiquen que les seves obres tinguin pa-
ral·lelismes amb els llibres d’autoajuda–,
però també s’ha guanyat milers i milers de
seguidors. En aquest sentit, Onze minuts, una
obra conceptualment continuista, no dece-
brà els lectors fidels d’aquest estil. La no-
vel·la se situa en la mateixa línia que altres
d’anteriors, com ara L’Alquimista (en què a
través de la història de Santiago, un pastor
andalús, parlava dels somnis i el destí) i
Verònika decideix morir (en què a través de la
jove Verònika parlava del suïcidi, de la
mort i dels atractius i el valor de la vida).

Coelho manté el seu estil d’escriptor fabu-
lista. Recupera el concepte de llegenda per-
sonal que ja apareixia a L’Alquimista, si bé en
aquesta ocasió sota la forma de la llum per-
sonal, en una referència al descobriment
intern, a la coherència i la honestedat per-
sonal i a la sensació d’estar en pau amb la
pròpia ànima.

AUTOR MARCAT PEL CAMÍ DE SANTIAGO
Coelho, que l’any 1986 va quedar profun-
dament marcat pel seu peregrinatge pel
Camí de Santiago –una experiència que va
narrar en El peregrí de Compostel·la. Diari d’un
Mag–, fa que la Maria experimenti també el
seu pelegrinatge interior i conegui el Ralf a
Ginebra (el Camí de Santiago passa efecti-
vament per aquesta ciutat). De fet, el Ralf
permetrà que la Maria pugui iniciar un
procés de retrobament personal per mitjà
de l’amor.

Paulo Coelho fa una literatura amena i
fàcil de llegir. En aquesta ocasió combina el
relat de la història amb un diari personal
de Maria, que serveix per tancar molts dels
capítols del llibre i permet reforçar l’inti-
misme i la sinceritat dels fets que se senten,

es viuen i s’expliquen. Onze minuts té un
inici convencional “Vet aquí que una vega-
da...”, propi de qualsevol conte, un recurs
que al principi sorprèn però que al final
s’acaba entenent.

Haig de confessar que a mi m’agrada
Paulo Coelho, tot i que em sembla un autor
irregular perquè juntament amb títols re-
comanables com ara L’Alquimista i Verònika
decideix morir, n’ha escrit d’altres menors i
menys interessants com ara Maktub, Brida i
La Cinquena Muntanya. En aquesta ocasió
haig de dir que Onze minuts em sembla una
obra recomanable i important dins la bi-
bliografia de l’autor. Coelho parla de sexe,
de plaer sexual, de la diferència entre home
i dona, de l’amor, del descobriment de
l’altre, del descobriment de la pròpia àni-
ma. I relacionat amb aquesta temàtica,
també parla de la vida, de la necessitat de
fugir dels tòpics, dels clixés i dels tabús, de
la conveniència de no planificar i progra-
mar les coses sinó de deixar-nos portar pel
flux de la vida. De deixar-los sorprendre, tal
com fa la Maria. Sospito que la protagonista
d’aquests Onze minuts creu sincerament en
la coneguda frase de L’Alquimista: “Quan
vols una cosa, tot l’Univers conspira per
ajudar-te a aconseguir-la”.

N A R R A T I V A

Edam
d’Holanda

J O A N A G U T

Willem Elsschot, Formatge.
Traducció de Saskia Caballé
van Mol. Angle Editorial.

Manresa, 2003.

E
dam és el típic for-
matge de bola ho-
landès recobert d’u-
na capa de parafina
de color vermell

que cal no confondre amb les
múltiples imitacions sorgi-
des arreu del món. El qui
s’equivoca, però en un altre
sentit, amb l’edam és el se-
nyor Frans Laarmans, escri-
vent de la General Marine
and Shipbuilding Company,
que en un intent de progrés
social esdevé representant
general del formatge holan-
dès per a Bèlgica i el gran
ducat de Luxemburg.

A partir d’aquí tot seran
maldecaps per al pixatinters
Laarmans amb les seves vint
tones de formatge edam per
als quals no té ni un com-
prador. Per començar haurà
de crear una empresa amb
les sigles GAFPA sense cre-
mar, però, les naus de la Ge-
neral Marine, amb domicili
social a casa seva. Repartirà
uns quants formatges entre
els amics i cercarà venedors a
comissió arreu del país, sen-
se, és clar, vendre un for-
matge.

El formatge edam esdevin-
drà el malson que el perse-
guirà nit i dia: somni de for-
matge, pel·lícula de format-
ge, dia formatger, món del
formatge, ferida de format-
ge, etcètera, fins que, retut
sota una allau de formatge
de bola, genuïnament ho-
landès, l’empresari impro-
vitzat haurà de plegar veles i
retornarà amb la cua entre
cames a la cleda segura de les
funcions administratives.
Naturalment, Frans Laar-
mans no tornarà a tastar mai
més cap mena de formatge.

Ironia, humor i un quadre
de costums de la classe mit-
jana belga són els elements
constituents de la tragico-
mèdia de Willem Elsschot,
que, quan va ser escrita als
anys 30, va tenir un cert èxit
editorial.

Willem Elsschot (Anvers,
1882- 1960) forma part de la
generació d’escriptors fla-
mencs de la primera meitat
del segle XX. Dirigí durant
més de quaranta anys una
empresa de publicitat a An-
vers i publicà una dotzena de
llibres entre el 1913 i el 1946.
La seva obra literària és emi-
nentment satírica i humo-
rística i l’autor és considerat
un clàssic de les lletres fla-
menques. Formatge és la seva
primera obra traduïda al ca-
talà; per cert una traducció
molt ben feta de Saskia Ca-
ballé van Mol.


