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Alfanhuí, un llibre de colors 
 
 
Fins no fa gaire, Rafael Sánchez Ferlosio era força més conegut (o popular) que el seu 
pare, Rafael Sánchez Mazas. Però l’èxit mediàtic de Soldados de Salamina ha canviat la 
situació. Sánchez Mazas és, per a molts, aquell de la Falange que va salvar la vida per 
misericòrdia d’un milicià i que, després, va ocupar llocs preeminents en l’aparell 
franquista, i que... Això ara ho sap molta gent. En canvi, qui és en Sánchez Ferlosio, ja 
seria per a molts una pregunta més compromesa. Potser alguns recordaran que el fill és 
un bon escriptor (molt millor que el seu pare, em penso), de producció més aviat 
escassa. Però molt interessant. 
 
El 1951, Rafael Sánchez Ferlosio publicava Industrias y andanzas de Alfanhuí. Amb 
aquest relat entrava al món literari espanyol per una porta més aviat discreta. La crítica 
no se’n va fer gaire ressò: alguna ressenya en revistes especialitzades i poca cosa més. 
No serà fins quatre anys més tard, amb la publicació de El Jarama, que arribarà l’interès 
per la narrativa de Sánchez Ferlosio. Els innegables valors literaris d’aquesta novel·la 
hiper-realista van provocar que els estudis sobre El Jarama anessin augmentant en 
quantitat i extensió. Van aparèixer articles, comentaris, llibres dedicats íntegrament a la 
segona novel·la de Sánchez Ferlosio. Gràcies a això, Alfanhuí va rebre un nou 
tractament, tot i que la desproporció bibliogràfica entre les dues obres és més que 
evident (i no diré que injusta). En un grapat de bons estudis sobre la literatura de 
l’època, Alfanhuí ni hi apareix, o tot just s’esmenta.  
 
I què té Alfanhuí que hi dediqui aquest article, si el títol més conegut de l’autor és El 
Jarama? Doncs que és un bon llibre. Una experiència lectora força impressionant. Fins i 
tot m’atreviria a dir que és un llibre sensacional, amb totes les connotacions que la 
paraula pot suggerir. Alfanhuí és un llibre de sensacions, líric, ple de poesia. Alhora, 
una narració fantàstica i imaginativa, que apel·la contínuament als nostres sentits. Un 
llibre d’una plasticitat sorprenent, que vessa cromatisme pels quatre costats. Un llibre de 
colors. 
 
I no és un rotllo. Alfanhuí explica una història molt imaginativa, onírica fins i tot, lírica 
en les formes. Però una bona història. Perquè Sánchez Ferlosio dóna molta importància 
a l’art de narrar. Per donar una trama atractiva a la novel·la, l’autor tria una estructura 
clàssica: la de les novel·les picaresques. Certament, la similitud amb la picaresca 
s’acaba en el paral·lelisme de les històries i la similitud dels personatges (nois que 
aprenen “la vida” després de passar per diferents amos o mestres, que il·lustren aspectes 
diversos de la societat). Ni el to ni la intenció recorden l’amargor i la crítica social de la 
narrativa picaresca. 
 
El personatge principal és un nen que trigarà força planes a tenir nom. La seva 
presentació no pot ser més explícita sobre el tipus de fantasia que trobarem a la 
novel·la: el noi destil·la colors obtinguts de la rosada que amara uns llençols estesos a 
l’alba, de llangardaixos tornassolats sacrificats per un cruel gall de penell... Aquest nen 



segueix un itinerari vital que el portarà a recórrer bona part de la geografia espanyola, i 
que ens recorda el del Lazarillo. Com ell, deixa la seva casa i la seva mare, i es col·loca 
d’aprenent. En aquest cas, d’un mestre ben peculiar: un taxidermista. Les aventures del 
ocells arboris, el secret del pou, o el tràgic final de la casa, ens obren els ulls a la realitat 
acolorida que forma el món d’Alfanhuí. Un noi que després d’aquest episodi ja té nom, 
perquè el color dels seus ulls ha recordat al mestre el cant d’un ocell determinat. 
 
Les aventures segueixen, sempre imaginatives i originals, sempre interessants. Moltes 
vegades entranyables, com l’episodi de l’avia que tenia febre per covar els ous que els 
nens trobaven al camp. O el del bou Caronglo. O el del llenyataire. De vegades, tristes i 
doloroses, com el seu coneixement de la gran ciutat. I molts d’altres que ara em deixo, 
que s’han de descobrir. Però no desvetllaré unes històries amb les que val la pena anar-
se emocionant mentre es van llegint. 
 
M’agradaria parlar ara de la peculiaritat que potser més em fascina d’Alfanuhí, deixant 
al marge les aventures fantàstiques del protagonista. Alfanhuí és narració. Però 
l’acurada tasca estilística, patent de la primera a la darrera plana, obliga a destacar el 
llenguatge que utilitza l’autor. He dit abans que Alfanhuí era un llibre de sensacions. 
Poques vegades he viscut tant els sentits com quan llegia aquesta novel·la. Sánchez 
Ferlosio aconsegueix evocar percepcions en el lector de manera magistral.  
 
Potser citant alguns fragments podré desvetllar una mica quina és la màgia de l’obra. 
Moments impressionistes que ens porten des d’una “vergüenza amarilla y fría”, a “los 
sordos golpes de un turbio tambor”, passant per un “olor mortecino y oscuro” , una “luz 
honda y amarilla” o “un brasero picón que olía a gris y a veces a incienso”. Aquests 
exemples són una petita part de las descripcions impressionistes, autèntiques mixtures 
sensorials, que omplen el relat. Són sinestèssies, amb les que barreja els sentits amb 
percepcions que no els corresponen. De vegades, la barreja de sentits arriba a cotes més 
agosarades, com quan parla d’un “olor agrio y almizclado se iba transformando en otro 
más ligero, como de violetas animales”. Podem reconèixer l’olor de les violetes, però no 
comprenem la seva animalitat. Malgrat la irracionalitat del sintagma preposicional, som  
impressionats per una sensació que ens suggereix com ha de ser aquella olor (més forta, 
més agresta, etc.) que, de fet, comprenem.  
 
Aquestes adjectivacions sorprenents es repeteixen tot sovint. A la història de la cadira 
de les golfes ens parla d’un cirer: “El cerezo odiaba cuatro cosas de la casa y siempre se 
las veía delante: (...) y sobre todo, un calendario de cartón repujado, festoneado con una 
nube de color rosa-Valladolid”. D’aquesta mateixa cadira, “El maestro contó como 
había comido una vez una cereza de la silla. Sabía a nueces, a brasero apagado y a velas 
de esperma, que es el sabor de los interiores y del hastío de las casas”. O què dir de les 
precioses consideracions sobre el foc, que són tota una teoria poètica de les flames: 
“Sabía los maderos que daban llamas tristes y los que daban llamas alegres; los que 
hacían hogueras fuertes y oscuras, los que claras y bailarinas, los que dejaban rescoldo 
femenino para calentar es sueño de los gatos, los que dejaban rescoldos viriles para el 
reposo de los perros de caza. (...) y supo que el fuego de su maestro era como el fuego 
de los tíos maternos, de los viajeros que llegaban vestidos de gris”.  
 
Probablement la clau interpretativa de tot plegat és que, per a Sánchez Ferlosio, “narrar 
és evocar”. Evocar, recordar, rememorar, invocar… és actualitzar a la ment quelcom 
emmagatzemat a la memòria. I a la memòria les coses no es guarden soles: l’olor de 



terra molla va lligada amb una llum especial, amb una frescor a la pell. El record de 
casa l’avia suggereix gustos, olors, la fressa d’un rellotge, el grinyol d’una cadira...  
 
Em penso que ja estic deixant excessivament clar perquè a mi m’agrada tant el llibre. 
Per altra banda, analitzar massa el perquè de les coses ens pot portar a perdre la 
capacitat de fascinació, el poder d’emocionar-se. Per això deixaré aquí el comentari. 
Heu de ser vosaltres els qui descobriu les fantàstiques històries d’Alfanhuí, i els qui 
evoqueu sensacions pròpies amb les seves magistrals construccions descriptives. I la 
màgia que té Alfanhuí. Una màgia que, per a Sánchez Ferlosio és troba i es crea amb 
“allò que comunica humanitat i naturalesa: el do de la paraula”. 
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