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Lluís Hernàndez i Sonali,
Palativarius. Columna.

Barcelona, 2001.

L
a literatura d’entre-
teniment és un gène-
re que, sovint, usa
unes estructures fà-
cils, però ben ordi-

des, que atrapen les hores
d’oci dels lectors àvids de lec-
tura que es deixen seduir per
una història lleugera que no
vulgui alliçonar-los. Cons-
truir entreteniment, com si
entalléssim un violoncel: s’a-
justen les clavilles, els mà-
necs, els llistons i, el foc, amb
la mà del savi luthier, els en-
tendreix fins que poden ad-
metre les corbes de l’entalla-
dura, els tacs, el pont i el
cordal.

Lluís Hernàndez i Sonali
(1956) és professor de llengua
i amb anterioritat havia pu-
blicat la novel·la Potentíssima
Dama Sicardis (2000), d’on
manlleva alguns dels motius
de Palativarius i els situa a
l’actualitat. El protagonista és
un investigador xerraire amb
una al·lèrgia malaltissa a
aparellar-se formalment, que
té la dèria de remoure arxius
i papers de l’antigor. Voyeurs
rics, noies que no llegeixen,
criats que són amos i algun
instrument que busca ànima
configuren l’entramat d’a-
questa novel·la d’entreteni-
ment, que barreja intriga i
accions quotidianes amb tocs
d’humor.

El llibre desprèn sensació
d’oralitat, fruit de l’ús de molt
diàleg, del to planer i mancat
d’artifici de l’escriptura i dels
recursos de versemblança.
Queda palesa, també, la sen-
sació de naturalitat, sobretot
gràcies a les intervencions del
narrador que, en diversos
moments de la lectura, s’a-
dreça directament a nosaltres
–els lectors– i ens inclou en la
conversa.

INTRIGA BEN ORDIDA
L’entrellat és eficaç i la intri-
ga està ben ordida. Només es
pot retreure la quantitat des-
mesurada de descripcions,
massa detallistes, i la sensació
d’haver-hi massa informació,
cosa que fa que, per mo-
ments, algunes situacions
semblin sobreres.

En definitiva, una intriga al
servei de l’entreteniment. I,
com diu la novel·la, els bons
músics no necessiten un ins-
trument excel·lent per mos-
trar el seu geni. Segurament.
Però el savoir faire de l’autor
queda una mica diluït en un
intent de fer diversió sense
tenir en compte que, potser,
s’ha d’economitzar més per
tenir el lector sempre atent.
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Naguib Mahfuz va ser guardonat amb el Nobel de literatura el 1988

Mahfuz flueix
com el Nil
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Mahfuz ha
escrit, amb
discreció
de mestre,
una història
amarada
d’humanitat

Naguib Mahfuz, La maledicció
de Ra. Traducció d’Isaïes
Minetto i Josep Franco.

Edicions Bromera. Alzira,
2002.

N
o va ser per les no-
vel·les ambientades
en l’antic Egipte
que Naguib Mah-
fuz (el Caire, 1911)

va rebre el premi Nobel de
literatura el 1988. Més aviat
va ser el conjunt d’obres amb
què l’escriptor egipci ha anat
construint un extens mosaic
sobre la vida quotidiana de la
ciutat del Caire –amb un
punt de vista personal que li
ha valgut l’amenaça d’inte-
gristes islàmics que, el 1994,
van atemptar físicament
contra ell– el que el va situar
entre la llista dels escollits de
la literatura mundial i el va
convertir en el primer autor
en llengua àrab distingit
amb el Nobel. Però l’autor
d’ El callejón de los milagros, La
Trilogia del Cairo, El lladre i els
gossos i Miramar ha practicat,
amb la mateixa elegància,
capacitat d’observació i d’e-
vocació que aplica a tota la
seva producció, sovintejades
incursions en l’Egipte dels
faraons, com ara Rhadopis,
una cortesana de l’Antic Egipte i
aquesta La maledicció de Ra de
què parlarem en aquestes lí-
nies. Incursions que el públic
occidental ha d’agrair ja que,
aprofitant la innegable fasci-
nació que la civilització
egípcia ha exercit en la cul-
tura occidental des de fa més
de dos-cents anys, les novel-
les de Mahfuz han estat un
magnífic portal d’entrada al
coneixement de la literatura
àrab en uns temps en què el
gust per l’exotisme, la mul-
ticulturalitat i el descobri-
ment de noves veus i noves
maneres d’explicar no estava
tan estès com ara.

TRADICIÓ LITERÀRIA ÀRAB
Abans d’entrar a comentar La
maledicció de Ra els he de
confessar un pesar: la meva
incapacitat de llegir aquesta
obra tal com ha estat escrita,
és a dir, en àrab. La feina dels
traductors és encomiable
–tant, que tota la novel·la
transpira el perfum de la
llengua en què s’ha escrit–
però accedir al text original
possiblement és la millor
manera de comprovar la ca-
pacitat de renovació de la li-
teratura àrab que té Mahfuz.
La tradició literària àrab –el
gust per les històries apassi-

onades, amb acció, amor,
drama, la presència d’algun
element meravellós i un altre
de tenebrós, tot ben barrejat
amb contenció i flirtejant
constantment amb el cule-
bró però sense abando-
nar-s’hi– està present en
aquesta novel·la del comen-
çament al final. No només
pel tema (una història de
clara superació de les adver-
sitats del destí, amb inter-
venció de la voluntat dels
déus, alguna concessió a la
casualitat i l’acceptació final
dels errors comesos) sinó
també per l’estil –nítid en la
construcció dels personat-
ges, directe en la narració de
l’acció i poètic en moltes de
les imatges utilitzades– que
Mahfuz conrea tot al llarg
d’una obra pensada tant per
ser llegida en silenci com per
ser dita en veu alta.

A La maledicció de Ra el pes
de la tradició oral de la cul-
tura àrab té un protagonis-
me destacat, igual que el gust
per la recreació d’escenaris
(ja sigui un jardí a la riba del
Nil en el qual un conjunt de

noies veuran alterada la
tranquil·litat per la irrupció
d’un jove i apassionat ena-
morat o l’acadèmia on té lloc
la cerimònia de graduació
dels joves soldats, marc d’u-
na escena èpica en la qual,
després de superar arriscades
competicions, un simple sol-
dat adquireix la glòria de
l’heroi al ser premiat pel fa-
raó). Però, si alguna cosa s’ha
de remarcar d’aquesta obra,
a part del llenguatge, és la
capacitat de Mahfuz d’evocar
el caràcter, la naturalesa de
l’antiga civilització egípcia

sense contaminar-la ni amb
modernitats absurdes ni amb
elements de la societat egíp-
cia actual, musulmana i amb
una concepció de la vida a
anys llum del que creien
Ramsès i els seus coetanis.

ELS PERSONATGES
La veu de Mahfuz convida el
lector a escrutar, sense in-
terferències, el destí que
uneix les vides de Keops, la
seva filla la princesa Mere-
sanj, el soldat-tinent-general

Dadaf, l’escrivà
Bisharo i la seva
dona Zaia; el fa
partícip des del
començament de
la trama sorgida
del capriciós en-
frontament en-
tre la voluntat
dels déus i la
d’un home, el fa-
raó Keops, que
cometrà crims
injustos per in-
tentar comba-
tre-la i, al final,
s’haurà de doble-
gar a la decisió
del destí, i des-
prés el deixa en
total llibertat de
submergir-se en
la història que
narra. Mahfuz no
dirigeix el lector
però sí que l’esti-
mula a continuar
endavant amb un
punt de partida
intrigant, una
mesurada alter-
nança d’acció i
reflexió i un
llenguatge mag-
nífic: suggerent i
d’una poesia sen-
zilla i desarmant
en les descripci-
ons i comparaci-
ons, i límpid i
diàfan en uns di-
àlegs empeltats
de saviesa antiga,
que no es deixen
arrossegar per la
banalitat de la
frase destinada a

insuflar toscament emoció o
misteri allà on no cal.

La maledicció de Ra flueix
com el Nil, no hi ha cops
d’efecte ni giragonses inne-
cessàries. El seu ritme, com-
passat i estable, defuig a
parts iguals la precipitació i
l’estancament, i s’adequa en
tot moment al que explica, ja
sigui una trepidant escena de
cacera o una íntima confes-
sió d’enamorat. Amb la dis-
creció, senzillesa i honeste-
dat d’un gran mestre, Mah-
fuz ha escrit una història
amarada d’humanitat. Una
senyora novel·la que ens re-
concilia amb la cada cop més
maltractada literatura. Molts
dels matxucatecles que en-
vaeixen els prestatges de les
llibreries amb subproductes
que ofenen la intel·ligència i
la sensibilitat farien bé de
llegir Naguib Mahfuz. Desco-
bririen que un currículum
ple de premis no dóna en-
trada directa als altars de la
bona literatura. Calen altres
atributs. Naguib Mahfuz els
té. Que els déus el protegei-
xin i li donin llarga vida.


