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Llibre de meravelles
Salman Rushdie desplega en l’última novel.la tota la seva habilitat narrativa

AFP / SHAUN CURRY

33 Salman Rushdie, davant d’un tribunal de Londres.
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El llibre de la setmana. Just quan es compleixen
els 20 anys de la promulgació de la fàtua que con-
demnava a mort Salman Rushdie arriba a Espanya
la seva última novel.la, L’encantadora de Florència.

Un brillant viatge de l’Occident de la Florència re-
naixentista a l’Orient de la cort de l’imperi mogol
que desplega tots els recursos de la novel.la històri-
ca d’aventures.

A
l’inici d’aquesta esplèndida
novel.la que és L’encantadora
de Florència, un polissó que
s’ha amagat en un vaixell

pirata és descobert i portat davant
del capità. Veient el perill de mort,
el noi sap encisar el pirata amb els
seus trucs i aquest li acaba ense-
nyant els tresors que porta a bord.
Llavors el narrador descriu les mera-
velles, entre les quals hi ha «un lli-
bre hexagonal relligat en pell de Ter-
ra Santa», «un dels segells críptics de
la civilització de la Vall de l’Indus» o
«un diccionari de la llengua desapa-
reguda de Panamà, els parlants de la
qual s’havien extingit amb excepció
d’una vella que ja no podia pronun-
ciar perquè no tenia dents».

Vet aquí un exemple de l’habili-
tat narrativa que l’escriptor britànic
d’origen indi Salman Rushdie (Bom-
bay, 1947) desplega.

N’hi hauria prou referint-se a la
llengua de l’istme de Panamà per
convocar un aire de llegenda, però
l’autor sap reblar l’efecte amb una
anècdota burlesca: queda un par-
lant, sí, però és una vella sense
dents.

HISTÒRIA I AVENTURES / En un primer
nivell, L’encantadora de Florència fun-
ciona sobretot com una novel.la
històrica d’aventures. Les pàgines
van plenes dels ingredients del gène-
re: princeses i mariners, bordells i
poetes, emperadors poderosos i en-
canteris de bruixa... Per fer avançar
els fets, es confia a l’escenografia
mítica de l’Orient i a l’oralitat més
tradicional –relats dins de relats, la
fabulació com a argúcia per sobre-
viure, a l’estil de Xahrazad–.

Hi ha un altre nivell de lectura,
però, que neix de l’enginy verbal, la
consciència postmoderna sobre el
material que s’està narrant i l’encert
d’ancorar una història fictícia en
uns personatges reals i en un con-
text històric.

La novel.la, doncs, se situa en un
període breu en què els focus cultu-
rals d’Occident i Orient van viure
compassats l’interès per les passions
humanes enfront del control reli-
giós. El lector es troba situat al segle
XVI. Mentre a Florència Llorenç de
Mèdici defensava la cultura i fra Sa-
vonarola cremava a la foguera, a
l’Índia l’emperador mogol Akbar
alçava la ciutat de Fatehpur Sikri i es
distingia per impulsar la tolerància
religiosa.

L’encantadora de Florència uneix
aquestes dues èpoques a través del
jove ros que apareix al principi, un
florentí que arriba a la cort d’Akbar i
que gràcies a una revelació familiar
(«sóc... el vostre oncle») es guanya el
dret a explicar-li la història de la se-
va nissaga. Aquest jove narra alesho-
res la seva infantesa a Florència –hi
surt el seu amic Maquiavel, perso-
natge que interessa molt a Akbar– i
alhora desgrana la vida d’Ulls Ne-
gres, l’encantadora, una descendent
dels mogols bellíssima, que va arri-
bar a Florència fugint de les calami-
tats i que amb les seves virtuts va
magnetitzar el destí d’una pila de
personatges (i, finalment, també el
del lector).

En un article de l’any 1999 titu-

lat Influències, Rushdie explicava que
el seu futur literari passaria per nar-
rar la Florència de l’Alt Renaixe-
ment i la figura del «demonitzat»
Maquiavel, «un dels casos de calúm-
nia més exitosa de la història d’Euro-
pa». Ara, quan es compleixen 20
anys d’aquella fàtua que també el va
demonitzar a ell, Rushdie continua
defensant-se amb la ficció, i de ma-
nera brillant. H

3 L’ENCANTADORA DE
FLORÈNCIA / LA ENCANTADORA
DE FLORENCIA
Salman Rushdie
Traduccions: Marta Pera / Carlos Mi-
lla. Bromera / Mondadori. 365 / 336
pàgines. 22,90 A

Escriptor de culte al seu país, Ma-
rio Levrero (Montevideo, Uru-
guai, 1940 - 2004) és un il.lustre
desconegut aquí a Espanya. La
lectura de La novela luminosa –i
pòstuma– permet ingressar de
ple en el seu univers personal i li-
terari.

És una mena de text doble des-
compensat. Per un costat, gairebé
500 pàgines del Diario de la beca
quan li van donar la beca Gug-
genheim; per l’altre, 100 per a La
novela luminosa pròpiament dita.
La primera part passa revista a la
quotidianitat de Levrero de l’a-
gost del 2000 a l’agost del 2001:
un any de reflexions digressives a
l’espera que li arribi la lluminosi-
tat de la novel.la que serà la pro-
tagonista de la segona part.

En aquest diari conté les seves
reiterades obsessions amb els pro-
grames i jocs informàtics, les no-
vel.les policíaques que devora, les
reflexions sobre l’obra de Chacel,
Bernhard o Somerset Maugham,
els problemes amb el son, les
prostitutes que freqüenta, els ta-
llers literaris que va capitanejar,

el seu món oníric, la psicoanàli-
si... Res ha de ser obviat ni ho pot
ser a condició que el discurs sigui
tediós i repetitiu a consciència.
Pretén arribar gràcies a la quoti-
dianitat al fons de si mateix i rela-
tar les «experiències lluminoses»,
és a dir epifanies a l’estil Joyce, i
fer-ho com a vademècum contra
la mort: «... sempre he sabut que
escriure aquesta novel.la llumi-
nosa significava l’intent d’exorcit-
zar la por a la mort».

Farcit de reflexions sobre l’acte
d’escriure («Escric el que recordo,
el que crec que recordo [...] A l’es-
criure, els meus sentiments no
apareixien enlloc. No hi havia el
que en diuen vivències ni inspira-
ció. Per tant no hi havia estil. Per
tant aquestes pàgines són un
frau»), el Diario de la beca és un
viatge sense retorn cap a si ma-
teix que obre el camí de La novela
luminosa, on Levrero relata aques-
tes vivències epifàniques sense
preocupar-se gaire que puguin
ser llegides com una novel.la.

Fer literatura amb la vida i
fer-ho de manera prosaica, sense
ostentació, narrant el que passa,
banalitzant la recerca agònica de
si mateix, està al centre desviat
de la novel.la on Levrero s’extin-
geix torrencial mentre el lector
conserva intacta la intimitat
d’un ésser estrany. H

3 LA NOVELA LUMINOSA
Mario Levrero. Mondadori. 576
pàg. 21,90 A

A manera de premonició, el nom
amaga una senzillesa enganyosa:
física social, models físics aplicats a
descriure comportaments socials.
Malgrat que aquesta és una discipli-
na jove, la descripció científica de la
societat compta amb una llarga tra-
dició. Sense anar més lluny, el ter-
me physique sociale el va encunyar el
filòsof francès Auguste Comte
(1798 - 1857). Per la seva part, els

físics fa temps que estudien sistemes
de partícules en què un comporta-
ment col.lectiu sorgeix de la mútua
interacció, ja sigui a través de la
mecànica estadística desenvolupada
al segle XIX, o de la més recent teo-
ria de la complexitat, desenvolupa-
da a les acaballes del segle XX.

Masa crítica, del químic britànic
Philip Ball (1962), comença amb un
repàs a aquestes dues tradicions.
Però les sorpreses, inesgotables, apa-
reixen en el compendi posterior dels
resultats que està obtenint la física
social, prenyats de bells paral.lelis-

mes i insospitades relacions: ciutats
que es desenvolupen com cristalls
de glaç; estornells que al volar
s’agrupen o es disgreguen com si
fossin partícules d’un sòlid magnè-
tic; xarxes, també (¡i tan ben!) expli-
cades al llibre Redes complejas per Ri-
card Solé (Barcelona, 1962), que amb
els seus grafs descriu l’estructura
d’internet, la connexió entre àrees
cerebrals o el col.lapse d’ecosiste-
mes; cracs borsaris que imiten, en la
seva distribució d’intensitat i
freqüència, l’esfondrament d’un
munt de sorra.

¿Que potser els humans queden,
doncs, reduïts a meres partícules so-
cials? ¡Ni de bon tros! Ball és cons-
cient que s’ha d’evitar la caricatura
mecanicista, i està convençut que
no existeix una «equació universal
de la qual sorgeixi una descripció
determinista del comportament so-
cial». Però manté l’esperança que la
física ofereixi elements per abordar
alguns problemes i millorar les nos-
tres decisions. Ara mateix en tenim
un exemple als carrers: la polèmica
limitació de velocitat de 80 km/h.
Pots no estar-hi d’acord però... ¡que
interessant que és entendre en què
es fonamenta! H

3 MASA CRÍTICA
Philip Ball. Trad. Amado Diéguez.
Turner-FCE. 598 pàg. 32 A

3 REDES COMPLEJAS
Ricard Solé. Tusquets. 240 p. 18 A

llibresicult
DIMECRES

18 DE FEBRER DEL 200854 el Periódico


