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Un arquèoleg reciclat en escriptor
➤ L’italià Valerio Massimo Manfredi (Mòde-
na, 1944) és un reconegut arqueòleg especi-
alitzat en topografia del Món Antic que ha
pres part en moltes excavacions arqueològi-
ques al seu país i a l’estranger.

Les seves recerces i els seus coneixements
d’arqueologia li han permès escriure nom-
brosos assajos com ara La strada del diecimila,
Gli etruschi in Val Padana i Le isole fortunate. Al
mateix temps, aquestes investigacions han
inspirat algunes de les trames dels seus lli-
bres com és el cas de l’últim títol que ens
acaba d’arribar: Quimaira (Rosa dels Vents /
Grijalbo).

Com en altres llibres seus com ara Paladion
(Grijalbo), El Oráculo (El Taller de Mario Muc-
hnik) i El faraón del desierto (El Taller de Mario
Muchnik), a Quimaira Valerio Massimo Man-
fredi ens transporta al Món Antic en un thri-
ller protagonitzat per un arqueòleg i investi-
gador privat.

A Quimaira, Fabrizio Castellani viatja a
Volterra per estudiar el misteri que amaga
una famosa estàtua etrusca del museu, quan
es veu immers en la investigació d’un seguit

de morts que se succeeixen a la ciutat. Les
víctimes són precisament alguns profana-
dors d’una tomba etrusca, que moren a mans
d’un misteriós animal de dimensions fora de
les normals. Castellani intentarà relacionar
l’estàtua amb les tràgiques morts i per fer-ho
ens endinsarà en el món de l’antiga civilit-
zació etrusca.

Al nostre país, Valerio Massimo Manfredi
és principalment conegut per ser l’autor de
la trilogia Alexandros (Columna / Grijalbo),
tres novel·les històriques que ens apropen a
la figura d’Alexandre el Gran i de què, només
a l’Estat espanyol, ja s’han venut més de
700.000 exemplars.

El darrer gran èxit d’aquest arqueòleg a
Itàlia ha estat L’ultima legione, que actualment
ja s’està traduint al castellà i que es podrà
trobar a les llibreries per Nadal. Mentrestant,
els seguidors de Valerio Massimo Manfredi
poden anar fent boca amb les anècdotes que
de ben segur generarà la filmació de l’adap-
tació cinematogràfica de la novel·la, que
protagonitzarà l’actor britànic Anthony
Hopkins.
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“He escrit deu
novel·les i
també deu
assajos sobre
arqueologia.
M’agrada
aquest
equilibri”

“L’objectiu
dels meus
llibres és
focalitzar
l’atenció sobre
un problema i
representar-lo
amb emocions”

L.D. La primera pregunta és gai-
rebé obligada: com un arqueòleg
acaba sent escriptor?
V.M.M. En el meu cas, per casu-
alitat. Prenent part en una
excavació a la ciutat de Ro-
ma, vaig formar part d’un
equip d’investigadors que
tractava d’explicar una tro-
balla arqueològica de gran
importància. No aconseguí-
em portar a bon port la in-
vestigació i llavors vaig pen-
sar a escriure una novel·la on
sí que es resolgués el misteri
que se’ns plantejava. D’a-
questa manera va néixer el
meu primer llibre: Palladion.

Gràcies a aquesta obra vaig
veure que era capaç d’es-
criure ficció i com que la
resposta del públic va ser
bona, em vaig animar a con-
tinuar fent-ho.
L.D. Com prefereix definir-se, com
a arqueòleg o com a escriptor?
V.M.M. He escrit deu novel·les,
però, al mateix temps, sóc
autor de deu assajos acadè-
mics sobre arqueologia. M’a-
grada l’equilibri entre les
meves dues ocupacions: es-
crivint ficció em venen hi-
pòtesis científiques per als
meus assajos i quan m’en-
fronto als assajos, em carre-
go d’idees per a les meves
novel·les.
L.D. ‘Quimaira’, el seu darrer lli-
bre, posa de manifest un ritual
funerari etrusc molt cruel: el
‘phersu’. És una tradició real?
V.M.M. Sí, en algunes tombes
etrusques es representa
aquest ritual, del qual, en
canvi, mai se n’han trobat
restes arqueològiques fins
ara. El phersu era una mena
de sacrifici humà en honor
d’un difunt que havia de ser
un personatge important. A
un criminal se li ficava el cap
dintre d’un sac amb una ca-
reta pintada i se li lligava
una mà a l’esquena. Amb
l’altra, havia de combatre a
cegues amb una fera, un llop
o fins i tot un lleó. Si acon-
seguia sobreviure, cosa molt
improbable, la comunitat el
considerava innocent. Si su-
cumbia, la fera que l’havia
mort era enterrada viva amb
el cadàver per poder conti-
nuar esquarterant-lo durant
tota l’eternitat. Aquest ritual
religiós va ser el que va do-
nar origen a les lluites de
gladiadors en l’època dels
grecs i dels romans, que, en

un principi, eren a mort, pe-
rò que més endavant es van
convertir en una prova atlè-
tica dels Jocs Olímpics de
l’Antiguitat.
L.D. Vostè és arqueòleg. Tot el que
hi ha d’històric en la seva no-
vel·la és verídic?
V.M.M. És el mínim que se’m
pot exigir, no? Tots els co-
neixements sobre antigues
civilitzacions que hi ha als
meus llibres no són fruit
d’haver consultat només du-
es o tres obres en una bibli-
oteca, sinó que provenen
d’anys i anys d’estudi. No-
més una vegada has paït
aquests coneixements a
consciència ets capaç d’abo-

car-los en un llibre de mane-
ra que et quedi un text fluid.
L.D. La idea de ‘Quimaira’ neix
d’una investigació arqueològica
duta a terme per vostè?
V.M.M. No, però neix d’un fet
real que va tenir lloc ja fa
alguns anys. Un obrer que
treballava en una pedrera a
Úmbria va trobar una ins-
cripció etrusca, la Tabula
Cortonensis, dividida en vuit
parts, de les quals se’n van
trobar set. El superintendent
de la Toscana va iniciar una
prospecció del terreny per
provar de trobar el vuitè
fragment i durant tres anys
va mantenir la troballa en
secret perquè no aconseguia

trobar la part que faltava.
Quan es va conèixer l’exis-
tència de la inscripció, ve-
ient que el vuitè fragment
continuava desaparegut, se’l
va acusar d’haver mentit. Va
ser un treball arqueològic
molt polèmic.
L.D. Més enllà de resoldre un mis-
teri, què buscava provocar en el
lector quan va escriure ‘Quimai-
ra’?
V.M.M. Per mi, tota novel·la ha
de suscitar sempre emoci-
ons, ja sigui a través de fets
reals com de situacions me-
tafòriques. L’objectiu dels
meus llibres és focalitzar l’a-
tenció sobre un problema i
representar-lo des d’un punt
de vista emocional. En el cas
de Quimaira, en plantejo dues
metàfores: la primera, que
les ferides del passat, si no es
curen, acaben tenint conse-
qüències en el present, com
està passant ara a Palestina;
la segona és la metàfora del
monstre que dorm a l’interi-
or de tots nosaltres. L’ésser
humà acostuma a tenir una
gran por de la seva part ani-
mal, perquè no acaba de
comprendre que Déu, si és
que existeix, hagi creat un
món basat en la cadena ali-
mentària, en què el més fort
es menja el més dèbil. Els
humans hem intentat posar
fre als nostres instints ani-
mals des de fa milers d’anys,
però no acabem de trobar on
és el punt d’equilibri entre la
nostra part animal i la que
no ho és.
L.D. Segons vostè, com ens afecta
la negació de la nostra part
animal?
V.M.M. La conseqüència és que
l’home està destruint pro-
gressivament la natura: es-
tem desforestant el planeta,
acabant amb moltes espèci-
es, matant la nit amb la
contaminació lumínica...


