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Valerio Massimo Manfredi Novel·lista italià

“Per convertir-se en
escriptor només cal talent”
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A aquestes altures a Valerio
Massimo Manfredi ningú li
discutirà els seus coneixements
sobre Alexandre el Gran i el món
clàssic en general. Potser per això
a aquest professor d’arqueologia i
novel·lista italià l’Imperi Romà se
li ha fet petit i n’ha saltat el limes
per especular sobre una possible
trobada entre romans i xinesos.
El resultat és L’imperi dels dracs,
una novel·la d’aventures que
parteix de fets reals (la mort de
l’emperador Valerià a la presó
dels perses i la negativa del seu
fill i successor, Galiè, a pagar-ne el
rescat) i que ausculta dues
cultures diferents a partir de la
contraposició de les seves
filosofies de vida: la virtus i el tao.

Que xinesos i romans coneixien
la seva existència mútua i
havien fet intents de posar-se
en contacte ho demostren les
ambaixades enviades pels
xinesos al segle I dC i per Marc
Aureli el 166 dC. Però els
contactes no es van verificar.
Tot i això, Manfredi no dubta a
afirmar que, si la trobada
s’hagués produït, el curs de la
història hauria pogut canviar
totalment. De la mateixa
manera que l’imperi xinès va
sobreviure fins als nostres dies
ho hauria pogut fer l’Imperi
Romà i ara vostès llegirien
aquesta entrevista ben
declinada en la llengua d’Ovidi
en un diari anomenat Hodie.

Els perses són tan dolents com
vostè els pinta?
Això no és un assaig sobre la
cultura de l’època, és una
novel·la. La novel·la procedeix
per emocions, no per proble-
mes, i el punt de vista és el
d’un soldat romà. I els perses
són els enemics. Els seus cos-
tums són els que es descriuen
a la novel·la i surten a totes les
fonts que tenim. Aquests tipus
de tortura estan documentats
al llarg de com a mínim tres se-
gles d’història. El punt de vista
és el del protagonista. No puc
atribuir a un oficial romà del
segle III la mentalitat d’un
home del segle XXI. Em sem-
bla poc realista. I la novel·la
s’ho pot permetre tot, però ha
de semblar realista.

Volia dir si els reis perses eren tra-
ïdors. O és que els romans eren
massa virtuosos?
No, no és una qüestió de ser
virtuosos. L’emperador Vale-
rià es presenta, a totes les nos-
tres fonts, com un home
d’enorme honestedat, gran
rectitud, austeritat, valor.
Com ha existit un Cal·lígula,
ha existit un Valerià. Per altra
banda, el que s’explica al llibre
és el que va passar en aquell
moment tal com surt a les
fonts. Les fonts són docu-
ments i no es poden ignorar.
En canvi, Galiè no tenia el
favor de la gent. Les fonts són
molt negatives sobre Galiè. Els
historiadors moderns l’han re-
valoritzat moltíssim, però no
s’entén per què no va tractar
de rescatar el seu pare. Mai,
mai en va oferir un rescat. Va
deixar que el seu pare morís a
la presó, d’humiliació, d’exte-
nuació, de fam. Va ser l’únic
emperador romà que va morir
presoner. I tornant als perses,
les fonts ens en donen molta
més informació sobre el com-
portament polític i els aspec-
tes negatius. Jo m’he moderat.
Però no és la meva feina dir si
eren cruels o sàdics. L’historia-
dor no pot fer judicis, només
comunicar documentació, per-
què són situacions tan allunya-
des de les nostres que no per-
meten treure conclusions.

En aquest cas vostè és historiador
o novel·lista?
Són dues formes totalment di-
ferents d’expressió. La litera-
tura procedeix per emocions;
la història, per problemes. Què
hi ha de veritat a l’Odissea?
Gairebé res. Sabem que no
existeixen els ciclops, ni les si-
renes, ni la maga Circe..., però
la nostra cultura, la nostra ci-
vilització, sense l’Odissea,
seria fonamentalment dife-
rent. El model de l’home occi-
dental és Ulisses, però del per-

sonatge històric d’Ulisses no
en puc dir gairebé res. Per això
deia que la literatura és una
creació totalment artificial, és
com una vida paral·lela. En li-
teratura, el que compta és la
possibilitat per a l’home de
viure com en un somni. Al cer-
vell hi cap molt més que el que
vivim cada dia, que és la histò-
ria. Per això la literatura no fa
res més que oferir altres vides.
Sobretot emocions. Perquè
una vida sense emocions no
val la pena de ser viscuda. La
història és l’esforç de l’ésser
humà per recuperar el seu pas-
sat, amb l’intent de compren-
dre’l per comprendre també el
món en què viu. Un esforç que
sabem que no pot arribar a
una conclusió perquè la veritat
és un model, no és concreta.
Tot capita, tot sententia, diri-
en els antics romans.

Però el fet de fer literatura no el
portaria a falsejar un fet històric
real...
No és falsejar. Si tenim un tes-
timoni, una font, esclar que no
podem falsificar-la. Tinc una
novel·la, El tirà, que té una
base documental molt forta
que no es pot ignorar. Aquí la
part creativa és la construcció
dels personatges, que no surt
del relat de la font antiga. La
font antiga no té relleus, no té
vida. La possibilitat que té la li-
teratura és recrear la vida
sobre la base dels coneixe-
ments del medi ambient que
només un tècnic, algú que ha
dedicat la seva vida a la re-
construcció d’aquest medi am-
bient, pot posseir. I si aquesta
persona té també un talent li-
terari, pot recrear la vida, que
és el que falta sempre en un
manual acadèmic. Hi ha la di-

mensió cronològica i la políti-
ca, però hi falta la tercera di-
mensió, la vida. Hi ha molts
professors que pensen que co-
neixent el medi ambient, les
fonts d’una cultura, es poden
convertir en escriptors. No.
Per convertir-se en escriptor
cal una sola cosa: talent. I en
tens o no en tens.

Perquè tingui èxit, el truc és anar
a buscar un secret, un misteri
històric?
El truc és ser un escriptor. Si ho
ets, pots comunicar emocions.
El medi ambient és gramàtica.
La construcció tècnica d’una
història és gramàtica. Si vols
escriure has de conèixer la gra-
màtica, la sintaxi i el vocabula-
ri. Esclar que la construcció
d’una història obeeix a una tèc-
nica elemental que és l’estruc-
tura, però la part absolutament
necessària és la capacitat d’e-

mocionar-te llegint, d’experi-
mentar el mateix que va expe-
rimentar l’escriptor escrivint-
la. A L’imperi dels dracs hi ha
una part en què el protagonis-
ta, Metel·li, està anestesiat.
Són dues o tres pàgines en què
s’imagina què passa en la ment
d’aquest home en aquesta con-
dició. Aquesta part no necessi-
ta trucs. Ni és necessària des
d’un punt de vista estructural.
Es podria tallar i la història fun-
cionaria sense problemes. Té
només un contingut emocio-
nal, el contingut literari. La
part important del llibre.

I és en persecució d’aquesta emo-
ció que elimina d’un cop de ploma
tots els companys de Metel·li?
Des del meu punt de vista, que
no té per què ser compartit, en
un enfrontament físic la tècni-
ca romana de combat no podia
vèncer contra l’habilitat de
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“Una vida
sense
emocions no
val la pena de
ser viscuda”

“La literatura
procedeix per
emocions; la
història, per
problemes”

“La part
important
d’un llibre és
el contingut
emocional”

‘Extra limitem romanum’

combat dels xinesos d’aquesta
època. També Metel·li és virtu-
alment mort.

Els xinesos eren tan cruels per es-
garrifar un bregat militar romà?
En l’episodi de l’emasculació,
Metel·li està molest, no comprèn...
Sí, diu que “ni tan sols els nos-
tres cèsars més bojos haurien
fet una cosa així”. De nou estem
en la mentalitat d’un occidental
de l’època, per al qual una pràc-
tica d’aquest tipus era conside-
rada el màxim de la barbaritat.
No es practicava. En canvi a
l’Orient sí. És contínua la fricció
entre les dues cultures. El que
per a un és negatiu, és positiu
per a l’altre. I viceversa. En l’in-
tent de demostrar al final que
no hi ha una cultura que pot en-
senyar a l’altra o considerar-se
superior, sinó un intercanvi
entre els pobles. Són els ro-
mans els que es converteixen
en bàrbars en moltes situacions
en aquest llibre.

La relació entre Metel·li i Dan Qing
és la contraposició entre ‘virtus’ i
tao?
Sí. És la diferència. La posició
de l’oriental s’exemplifica quan
Daruma diu a Metel·li: “Vosal-
tres sempre remeu contra cor-
rent i amb el vent contrari.
L’esforç és enorme, el resultat
mínim. És molt millor deixar-
se penetrar per l’energia com el
vent en una espelma”, que em
sembla una comparació força
eficaç. Vaig tractar de mostrar
com Dan Qing aprèn coses de
la virtus i Metel·li del tao.

Ha estat difícil escriure ‘L’imperi
dels dracs’?
Abans de res jo creo la trama.
Això em pren molt de temps,
perquè tot ha de funcionar bé.
És com si fas un paviment de
marbre: els artesans de Carra-
ra ho posen tot a prova, per
veure com es combina la vena
del marbre, i van numerant
cada tros, en relació amb els al-
tres trossos, com un mapa. Jo
faig el mateix amb un llibre.
Després ve la part més satis-
factòria, que és la redacció.

No li ha passat mai que a mitja
novel·la veu que la feina d’abans
no funciona?
Un cop. Una novel·la que es
diu L’Oracolo. Em fascinava
molt la idea d’una continua-
ció de l’Odissea, que ja va
apassionar els antics, i em
vaig posar a escriure immedi-
atament. I a la pàgina qua-
ranta, bloqueig total. No sabia
seguir. Pànic total. Vaig deci-
dir deixar-ho tot i començar a
construir la trama. Des
d’aquell dia mai més he tor-
nat a escriure una novel·la
sense una trama de ferro.

Entrevista
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