
Maria Rosell
L’última història amb què Sal-
man Rushdie té ficats a la but-
xaca tant els lectors com la crí-
tica internacional emula la mi-
llor tradició contística oriental.
Lluny dels confins del Bombai
on va nàixer el 1947 —ficciona-
litzat amb èxit per altres escrip-
tors en l’òrbita de l’indicana-
denc Rohinton Mistri—, o de
les fronteres de Pakistan, del
qual és un dels ciutadans més
controvertits, els seus ambients
de les Mil i una nits han acon-
seguit captar el gust d’un públic
heterogeni al llarg de tres dè-
cades. L’any 1975, Rushdie feia
aparició amb Grimus, història
de ciència ficció a la qual segui-
ren cròniques de viatges, assa-
jos, nouvelles (Vergüenza, de
1983, en Debolsillo), o nom-
broses novel·les entre les que
destaca Shalimar el Payaso
(Mondadori), de 2005.

Ser aquest escriptor recone-
gut de hui en dia no ha suposat,
però, un camí de roses. Ser es-
criptor, a seques, ha estat una
travessia espinosa de vint anys,
des que la fatwa de l’Aiatol·là

Ruhol·lah Khomeini l’obligà a
refugiar-se en el cottage d’Ian
McEwan.

La publicació d’Els Versos Sa-
tànics (Columna/Debolsillo) el
1988 va comportar una doble
condemna: l’espiritual, per
apòstata (el seu cap valia 3000
dòlars), i la professional. A ho-
res d’ara, sorprèn que Rushdie
responga als compromisos me-
diàtics a què la indústria edito-
rial ens té acostumats: tot i que
l’Iran anuncià l’any 1998 la re-
vocació de la fatwa contra Rus-
hdie, molts radicals la conside-
ren vigent.

Al costat del capteniment
dels doctrinaris, les novel·les de
l’angloindi proposen la conci-
liació entre Orient i Occident a
través dels temps i dels espais
privilegiats de la Història on
s’ha establert aquest diàleg.
Açò s’evidencia en Els fills de la
Mitjanit (1981), Best of Booker
1993 editat per Bromera, i, es-
pecialment, en L’encantadora de
Florència, l’última novel·la que
acaba d’arribar a les llibreries
amb acurades traduccions de
Bromera i Mondadori.

Des d’altres cantons d’O-
rient, l’escriptor Amin Maalouf
expressava aquesta negociació
en El periple de Baldassare (La
Campana), faula que recrea el
gresol cultural on es mou un co-
merciant genovès, Baldassare
Embriaco, en espera de la vin-
guda de l’Any de la Bèstia; el
1666 arribava enmig de l’enre-
nou de les religions i les socie-
tats més variades, i, sobretot,
dels fanàtics més perniciosos.

La fauna urbana de les no-
vel·les cosmopolites del libanès
Amin Nassuof recorda l’espai
de L’encantadora de Florència,
escindit entre la fascinant Fa-
tehpur Sikri, capital del tercer
emperador de Mogòlia, Jala-
luddin Muhammad Akbar, i la
Florència voluptuosa dels Mè-
dici, representada per Niccolò
Vespucci, també autoanomenat
Mogor dell’Amore.

A través del model dialogat
dels llibres edificants, l’encan-
tadora de Florència es corpori-
fica en l’autobiografia apòcrifa
del xarlatà dell’Amore, que
aconseguí embullar el Gran
Mogol gràcies a l’ incentiu d’ un
irresistible secret. Convèncer i
entretindre l’emperador depen-
drà d’ un cor de personatges
que contribueixen a teixir la na-
rració de dell’Amore, bastida al
voltant de Qara Kötz —Ulls ne-
gres— o l’Angèlica italianitza-
da. Aquesta princesa corprèn la
capital italiana amb el seu mag-
netisme, però no és l’única per-
la d’un collar de narracions evo-
cadores del Calila e Dimna o
del Decameró de Bocaccio: pos-
seeix, sobretot, un nom màgic
pronunciat per salvar la pell en
la cort, on la paraula i el diàleg
entre savis, filòsofs i viatgers és
la clau que obre les portes del
respecte i de la prosperitat.
L’imperi, en canvi, avança sot-
mès als rars costums del màxim
líder, un semidéu subjugat al
poder de la preferida d’entre les
concubines: Jodha, esposa ima-
ginària de bellesa intangible.

Personatges mítics
Precisament, una constant

de L’encantadora de Florència
són les dones d’existència in-
versemblant i aurèola mítica,
centrals en una trama històrica
ben documentada on l’univers
del fantàstic conviu amb el re-
trat històric dels progressos
científics. Una mostra és la per-
sonalitat contradictòria de l’em-
perador: alhora que s’envolta de
les intel·ligències més exquisi-
des, admira la pràctica oculta
dels perfums màgics superpo-
sats, creats a mode de salcon-
duit per a dell’Amore. Gràcies a
les fragàncies de la fetillera
«l’Esquelet», cadascun dels ofi-
cials imperials i un elefant as-
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Una trama on
l’univers del
fantàstic conviu amb
el retrat històric dels
progressos científics



sassí es rendiran al pas d’una
determinada essència, cau-
sant de tota mena d’efectes en-
cantatoris sobre qui l’inhala.
Efectes similars produeix «La
Miralla», serventa tan idèntica
a Qara Kötz que no serà fàcil
de distingir-les.

L’intercanvi d’identitats, el
poder dels noms i la pròpia bio-
grafia com a construcció cons-
cient, no exempta de càrrega
literària, destaquen en aquest
homenatge a l’ar t de narrar
que és L’encantadora de Flo-
rència; amb ella es recupera el
Rushdie fantasiador d’Els fills
de mitjanit, on el xiquet Sale-
em Sinai, nascut en l’instant
que l’Índia esdevé indepen-
dent, fa ús tant d’uns poders te-
lepàtics, com d’un extraordi-
nari sentit de l’olfacte per als
perills. La mateixa preocupa-
ció per la història nacional, en-
tremesclada amb el sobrena-
tural, ocupa les recreacions
turques o europees d’Ohran
Pamuk: Em dic Vermell (Bro-
mera, 2008) ordeix una histò-
ria d’històries ubicada a l’Is-
tambul dels miniaturistes
reials del segle XVI, enfrontats
a causa de les diferències ide-
ològiques entre els dibuixants
més conservadors i aquells
permeables a les innovacions
estrangeres.

Contra el vent i la marea de
tots els reaccionaris actuals,
que la literatura ha retratat en
forma dels intolerants d’èpo-
ques pretèrites, Rushdie visita
els racons del planeta que fu-
gen dels discursos monolítics i
totalitzadors. Actualitza, així,
les paraules de la novel·la es-
tigmatitzada ara fa vint anys:
«La missió del poeta és anome-
nar l’innomenable, denunciar
l’engany, prendre partit, iniciar
discussions, donar forma al món
i impedir que aquest dorma».

Els lectors ho podran com-
provar el pròxim 31 de març
amb la presència de Rushdie
en la Biblioteca Jaume Fuster
de Barcelona, emmarcada en
les converses «El valor de la
paraula», i un dia després a la
Casa Àsia de la mateixa ciutat,
on presentarà el nou llibre.

M. Rosell
De la mateixa manera que per al
nobel Orhan Pamuk, jutjat el
2004 arran de la denúncia dels
genocidis armeni i kurd, ser es-
criptor significa per a Rushdie
assumir una professió de risc i
de clandestinitat. Significa viu-
re sota un règim de vigilància
policial en què tornar a la ciutat
natal —és el cas de Pamuk— su-
posa un estrany privilegi.
El fonamentalisme islàmic cau-
sa estralls en la joventut d’ho-
mes i de dones, cada vegada
més insubmises, instal·lades a
Europa o als Estats Units. El re-
cord dramàtic de l’ assassinat el
2004 del cineasta Theo Van
Gogh o del periodista armeni
Hrant Dink, tres anys després,
amenaça a Taslima Nasreen, es-
criptora i metgessa bengalí con-
demnada a la pena màxima; ac-
tualment a l’exili, des de fa ca-
torze anys Nasreen ha de fugir a
causa d’una trajectòria literària
marcada per l’any 1993 amb
«Vergüenza» (Círculo de Lecto-
res), obra de rerefons autobio-
gràfic sobre els abusos soferts
per una adolescent hindú a
mans d’un musulmà a Bangla
Desh.
Paradoxalment, Salman Rus-
hdie afirma no haver estat mai
un escriptor preocupat per la re-
ligió, fins que la religió comen-
çà a perseguir-lo.
Així es féu palès quan l’edicte re-
ligiós s’aplicà a qualsevol indi-
vidu relacionat amb els «Versos
Satànics»: el traductor japonès,
Hitoshi Igarashi, fou assassinat,
l’ italià, Ettore Capriolo, apunya-
lat, i l’ editor noruec, William
Nygaard, tirotejat.

Malgrat l’ofensiva dels extre-
mistes, a la prohibició de la no-
vel·la va seguir una productiva
dècada de publicacions, entre
d’altres: l’al·legoria de 1990 «Ha-
rún i el Mar de las historias»
(Seix Barral), l’aplec de relats
«Oriente, Occidente» (Plaza y
Janés) de 1994, «El último sus-
piro del moro» (Plaza y Janés),
el 1995 i, quatre anys després,
«La terra sota els seus peus»
(Destino).

Autors a l’infern

Manuel Arranz
Nunca lo hubiéramos pensado
pero la edad a la que uno lee de-
terminados libros es un factor de-
cisivo en su valoración. Libros a
los que en nuestra juventud no di-
mos demasiada importancia, leí-
dos en la madurez nos taladran el
corazón. Y naturalmente vicever-

sa, libros que convulsionaron
nuestros años jóvenes, hoy nos
dejan indiferentes. Cosa que ava-
la la tesis, elemental por lo de-
más, de que los libros permane-
cen y somos los lectores los que
cambiamos, y, de paso, algunas
tesis más serias sobre el paso del
tiempo. Los cambios suelen ser
difíciles de aceptar, es como si
contradijeran nuestra esencia
más íntima, yo he sido siempre
el mismo solemos decir con or-
gullo a las primeras de cambio,
porque la idea que tenemos del
cambio es bastante aleatoria y
sospechosa. Cambiar y seguir
siendo el mismo, en esto estriba
el verdadero cambio. Lo demás,
permítanme que les diga, son mi-
longas. Y el tiempo, la separa-
ción, la distancia, son una dura
prueba que no todas las personas
superan con éxito. Al pasado no
se vuelve, no se puede volver.
Ahora, eso sí, se puede volver del
pasado.

Yo tengo algunas dudas de
que los novelistas sepan siempre
lo que están describiendo. Inclu-
so los grandes. Por ejemplo en
este magistral relato de Stefan
Zweig, Viaje al pasado, un relato
precisamente sobre el tiempo, la
separación, la distancia, y sobre

algunas cosas más, el protago-
nista, transcurrido un tiempo,
empieza a olvidar a la mujer sin
la que había creído no poder vi-
vir. «No está en la esencia de la na-
turaleza humana vivir sólo de re-
cuerdos, y así como la planta ne-
cesita... etc., etc., también los sue-
ños necesitan alimentarse de sen-
saciones... etc., etc.». Razonables
y sensatas reflexiones, ¿no cre-
en? Pero en cambio parece que
esto no afecta a la naturaleza de
ella: «siempre te he pertenecido,
desde el día en que te conocí».
Bueno, pues a lo que íbamos, en
ningún momento el protagonis-
ta piensa que su amor no ha re-
sistido los embates del tiempo
(¿pero se trata realmente de los
embates del tiempo?) y el de ella
sí. Piensa, eso sí, que no se pue-
de recuperar el pasado, que ya no
son los mismos de antes, y no se
da cuenta en ningún momento de
que el único que no es el mismo
es él, a pesar de la respuesta de
ella: «Uno envejece, pero sigue
siendo el mismo». El relato, como
todos los de Zweig, es magistral,
una perfecta pieza narrativa. La
escena de la manifestación de la
exaltación de las banderas es so-
berbia. Y, bueno, lo admito, qui-
zás seamos los lectores los que
no sepamos siempre qué es lo
que estamos leyendo. Sobre
todo, como es siempre el caso en
los relatos de Zweig, cuando es-
tamos leyendo sobre nosotros
mismos. Y es que no hay nada
como dejar las cosas a la vista
para no verlas.

Rafa Martínez
Guy de Maupassant fue un escritor
tremendamente prolífico. Con su
primera novela, Une vie (traduc-
ción al castellano de María Teresa
Gallego, premiada con el Nacional
de Traducción de 2008, publicado
en Alba en 2000), logró arrancar
una carrera que había tardado casi
una década en hacerlo (justo el
tiempo que le llevó acabar la suso-
dicha obra de debut). Maupassant
(1850-1893), normando de naci-
miento y de espíritu, siguió los pre-
ceptos de Gustave Flaubert (a ex-
cepción del que le desaconsejaba
escribir en prensa; cosa que hizo, y
con mucha frecuencia), maestro
del que admiró su realismo. No en
vano, la protagonista de la citada
primera novela de nuestro escritor,
Jeanne, guarda más de una simili-
tud con la heroína flaubertiana por
excelencia, Emma Bovary.

Como decíamos al principio,
Maupassant fue un escritor de fus-
te. Lo que traducido da de sí más
de trescientos cuentos y nouvelles,
seis novelas e infinidad de artícu-
los para la prensa. Este último ejer-
cicio le llevó, por cierto, a nutrirse
de valiosa información acerca de la
sociedad y el mundo de las finan-
zas, que después llevaría a sus fic-
ciones, como en su célebre Bel-
Ami. Un escritor de fuste y, justo
es señalarlo, tremendamente po-
pular a raíz de la publicación en
1880 del libro de relatos colectivo
Les soirées de Médan con Émile
Zola y J. K. Huysmans, entre otros,

en el que participó con uno de sus
cuentos más populares, Bola de
sebo (Boule de suif).

En esta selección de cuentos
que nos ocupa (un total de ciento
cuarenta, algo menos de la mitad
de la producción del autor en este
campo) encontramos, además del
ya mentado Bola de sebo, otros de
gran valor simbólico como lo son
El Horla (en dos de sus versiones),
La madre de los monstruos, Apun-
tes de un viajero, La loca, Las joyas,
El huérfano o Quién sabe. Estos re-
latos desarrollan buena parte de
los temas que interesaron al autor
desde su primer realismo a su tar-
dío interés por el miedo y el terror:
la vida de los campesinos en Nor-
mandía, la guerra francoprusiana
o la vida en la capital, temas que de-
finen a las claras el amplio univer-
so literario de este escritor malo-
grado que murió sin haber llegado
a la cincuentena, víctima de una pa-
rálisis y del delirio. Aun así, como
hemos visto, la obra que dejó es-
crita y publicada bastó para que su
nombre figure en el panteón de los
hombres célebres de Francia, un
país que se ha significado a lo lar-
go de la historia por honrar la me-
moria de sus personajes más des-
tacados en el campo de la literatu-
ra, las artes y la ciencia.

Los cuentos de Maupassant han
sido objeto de diversas ediciones
ilustradas desde muy temprano.
Así, las ilustraciones de finales del
siglo XIX de Paul Cousturier para
los Contes du jour et de la nuit (Mar-

pon et Flammarion, h. 1890) y las
de Jeanniot para la edición de los
Contes choisis de 1886; las de A. Le-
roux (grabadas en la madera por G.
Lemoine), las de Georges (Geo)
Dupuis (igualmente trasladadas a
la madera para su posterior impre-
sión por Lemoine) a principios de
siglo XX o las de Guy Noel, algo más
tarde, han acompañado de forma fi-
dedigna los relatos del escritor fran-
cés. En esta ocasión, Ana Juan (Va-
lencia, 1961), colaboradora habitual
del New Yorker, ha hecho lo propio
con sus ilustraciones. Un intere-
sante trabajo que no desmerece el
alto nivel literario de los cuentos de
Maupassant. Es más: lo enriquece
desde una perspectiva actual. Todo
ello hace de este volumen un pe-
queño tesoro para los lectores que
gusten (o que habrán de hacerlo de
aquí en adelante) de Maupassant.
Que no son (ni serán) pocos.

Un relato magistral de Stefan Zweig

Otra vez el ayer

Una selección de cuentos del autor francés

Maupassant ilustrado
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Stefan Zweig
Viaje al pasado
Trad. de Roberto Bravo de la Varga
Acantilado, Barcelona, 2009

Guy de Maupassant
Cuentos esenciales
Traducción de José Ramón Monreal
Ilustraciones de Ana Juan
Mondadori, Barcelona, 2008
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L’intercanvi
d’identitats, el poder
dels noms i la pròpia
biografia destaquen
en aquest homenatge
a l’art de narrar que
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Salman Rushdie
afirma no haver
estat mai un
escriptor preocupat
per la religió, fins
que la religió
començà a
perseguir-lo


