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C ando un viaxa a Exipto, encon-
tra unha cultura milenaria dun

esplendor sorprendente. Especial-
mente se pensarmos que, mentres
nestas latitudes erguían templos de
fantasía e exquisitez, na nosa parte de
Europa practicamente seguían vivin-
do nas covas. Pero esa grandiosida-
de chocaba e choca drasticamente coa
imaxe do presente.

O Cairo, xa antes da situación
terrible que vive na actualidade,
impactaba polo caos e polo contraste
abrupto entre zonas. O luxo excelso
fai fronteira difusa co lixo por todas
partes, o que nos fala dunha socieda-
de con profundas diferenzas. E aínda
que o  ollar sempre é o dunha turista
que non consegue mergullarse na
vida real do país, facilmente se enten-
día que as nenas que se afanaban por
vender unha pulseira con motivos
antigos tiñan unha insistencia que
respondía a que algo non funcionaba
ben. E esa intuición constatouse no
estourar da Primavera Árabe.

En 2002, Alaa Al Aswany publica
O edificio Yacoubian, unha novela que
nos mostra Exipto como un territorio
en conflito, un país que, antes ou des-
pois, terá que revoltarse ante un pre-
sente abafante. Quérese dicir, é unha
obra que explica de onde saíron todos
eses grupos de mozas e mozos, e
non tan mozas ou mozos, para as
rúas esixindo un inmediato cambio.

Para analizar este momento e
lugar histórico, toma como punto de
referencia o edificio Yacoubian.
Serve de pequeno universo dos tipos
humanos do presente exipcio, pero
tamén como metáfora da historia
recente do país. A construción, data-

da en 1934, é froito do capricho dun
“millonario e daquela líder da comu-
nidade armenia” que nos “dez
amplos andares de estilo clásico
europeo” albergou a “flor e nata da
sociedade daquela época: ministros,
grandes terratenentes, industriais
estranxeiros e dous millonarios
xudeus (...) e un garaxe (...) onde os
residentes gardaban os seus coches
(...) Rolls Royce, Buick ou
Chevrolet”. A súa situación mudou
coa Revolución: “Pero en 1952, a
Revolución cambiouno todo (...) Nos
anos sesenta, a metade dos aparta-
mentos xa eran a vivenda de milita-
res de distinto rango”. E a decrepitu-
de foi alcanzada canda a posterior
instauración da democracia capitalis-
ta asentada nunha rede de clientelis-
mos e movementos de poder que fan
absolutamente irreal ese sistema que
tamén na Europa se comeza a cues-
tionar como modelo de eficaz repre-
sentación da vontade cidadá. Dende
os anos 70 “os ricos comezaron a
abandonar o centro”, e a azotea

pasou de seren cuartos-despensa a
“establecerse unha nova sociedade
totalmente independente do resto do
edificio” formada polas clases máis
pobres que non conseguían facerse
cunha vivenda digna. Esta parte
superior do edificio é un microcosmo
que se move en paralelo do resto; os
habitantes dos apartamentos e da
azotea nunca se cruzan, agás cando
é para satisfacer os caprichos máis
básicos dos moradores dos primei-
ros. Os personaxes da novela sitúan-
se nun ou no outro dos dous ecosis-
temas e sérvennos para facer unha
tradución de todos os tipos humanos
que se poden encontrar no país. 

Nesta novela polifónica Alaa Al
Aswany fai unha descrición visceral e
sen perdón do seu país. Denuncia as
obsesións e os atropelos que vive un
pobo chegado ó seu límite e que ten
moi pouco que perder. “Segues odian-
do este país?” pregúntalle Zaki Bei a
Bussayna. E a resposta é un tallante
si, por inxusta, abafante, corrupta, cla-
sista, capitalista... que é a sociedade
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O Cairo. Foto: Sameh Al Tawil
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do Cairo -e, por extensión, do Exipto-
actual onde estes dous personaxes
se sitúan. Con esta pregunta pode-
mos sintetizar, en grande medida, os
sentimentos que lle ocupan a cabeza
a unha boa parte do pobo exipcio no
contexto en que se sitúa esta novela:
antes das revoltas da Primavera
Árabe. A resposta móvese dende as
ansias de marchar dun territorio que
non lle oferta nada, ata o sacrificio
persoal para poder mudalo e, final-
mente, a asunción das regras de xogo
aínda que a partida xa está decidida
dende o seu comezo segundo o oco
de que saia a xogadora. 

As clases dirixentes son o albo
principal da crítica da voz narradora.
Podemos asistir á ascensión na vida
política dun home feito a si mesmo a
base de corrupción e os custos que
esta subida na escala social traen
consigo. E o rexedor de todo este
caos, que non é tal, é “o Gran
Home”, ó cal se lle pode adscribir
facilmente un nome concreto propón-
dolle un xogo á lectora. E isto é así
porque a novela que nos ocupa non
é un texto dirixido a Occidente. Non
busca explicarnos dende fóra os fíos
desta sociedade; é unha ollada inter-
na que fala sen tabús das zonas
escuras dun mundo que coñece: o
tratamento da muller, da homosexua-
lidade, da pobreza; a importancia da
corrupción ou a falta de oportunida-
des reais. O que lle engade interese
ó texto por non ter esa patina de
didactismo ou de entretemento para
o outro que sempre se vai colocar
nunha pose de superioridade.

A novela chega a ser tan cruenta e
espida de artificiais finais felices de

película que parece inaguantable ou
incrible que o ser humano poida tole-
ralo. Os personaxes, cando os coñe-
cemos, xa os encontramos na súa
pose putrefacta ou no inicio do cami-
ño que os leve á putrefacción. Son
poucos os que se redimen. 

Un dos aspectos de máis interese
da obra é a descrición do movemen-
to islamista. Podemos asistir ó proce-
so de evolución dun rapaz que o leva
ata a yihad, e chegamos a entendelo

sen moitos dramatismos. Hai un ollar
benévolo da voz narradora que nos
pregunta indirectamente: podedes
xulgalo sen concesións? Que faria-
des vós no seu lugar? Non ten acaso
lóxica o seu comportamento? O sis-
tema é violento e non pode sorpren-
derse de obter respostas violentas.
Isto é, novamente encontrámonos
con que a realidade non é nin negra,
nin branca; o que dominan son unha
gama de grises que só deixan pre-
guntas e aínda ben.

O edificio Yacoubian é a segunda
novela dun autor recoñecido dentro e
fóra de Exipto. Este foi o seu grande
éxito de público, xa que logo alcanzou
un grande recoñecemento polas lec-
toras e foi traducido a numerosos idio-
mas. Foi tal o calado social desta
publicación que durante a Primavera
Árabe moitas das persoas que esta-
ban na rúa admitían que o que as
levara á protesta fora a lectura das
vidas dos moradores deste edificio.
Vérense descritos como unha socie-
dade tan inhumana foi o detonante
que espertou unha parte da cidadanía
que, quizais, a súa praxe diaria non lle
mostraba dunha forma tan evidente o
funcionamento do seu país.

Con esta novela a editorial
Rinoceronte volve convidarnos a facer
unha viaxe a unha historia e un lugar
que non deixa indiferente. Deste
modo, estase convertendo este selo
nun cruño de seguridade para as súas
lectoras, nunha sinatura da que case
sempre podemos esperar unha expe-
riencia que nos vai deixar algunha
pegada. Como acontece nas boas
viaxes. E este libro é un bo exemplo
deses acertos.

Nesta novela polifónica
Alaa Al Aswany fai

unha descrición
visceral e sen perdón
do seu país. Denuncia

as obsesións e
atropelos que vive un
pobo chegado ao seu
límite e que ten moi
pouco que perder.

O edificio Yacoubian
Alaa Al Aswany,

Fátima Tourari (tradución)
Rinoceronte Editora, 2013

A novela chega a ser cruenta. Os personaxes, cando os coñecemos, xa os
encontramos na súa pose putrefacta ou no inicio do camiño que os leve á
putrefacción. Son poucos os que se redimen.
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