
 
 

SESSIÓ: 
dissabte 30 de gener de 2016 

a les 17h30 
 

agència de lectura 

c/ St. Isidre – Edifici Polivalent 

46717 La Font d’en Carròs 

tel. 96 283 38 95 

 

c/e: arxiu@lafontdencarros.es 

www.lafontdencarros.es/bilbioteques 

 

Horari: 

de dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 hores 

 

  

 

CLUB DE LECTURA 
 

 
 

El carreró dels miracles 

DE NAGUIB MAHFUZ 

 

“Ningú és més feliç en el món que aquell qui fa feliços als altres i 

compartix els seus patiments.” 

“El seu culte al poder es concentrava en el seu amor pels diners, dels 

que ella creia que eren la clau màgica del món i la força que permetia 

dominar als altres.” 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


L’autor: Naguib Mahfuz 

Naguib Mahfuz naix en 1911, en el si 

d'una família nombrosa, sent l'últim de 

set fills, i passa els seus primers anys de 

vida en el barri "Al-Gamaliyya", una de 

les zones històriques més antigues de la 

capital egípcia. 

Des de xicotet es va interessar per la 

literatura, adquirint un profund 

coneixement de la literatura medieval i 

aràbiga mentres encara estudiava en 

l'escola secundària. 

En 1919 la revolució egípcia contra 

l'ocupació britànica va marcar profundament a Naguib Mahfuz, sent 

este tema recurrent en nombroses obres. 

Finalitzada la seua educació inicial, va ingressar en la Universitat de 

Fuad (actual Universitat d'El Caire), on va estudiar i es va graduar en la 

carrera de filosofia en 1934 i va formar part del partit nacionalista anti 

britànic Wafd. 

Després d'haver cursat una mestria, va començar a treballar com a 

periodista en el periòdic "er-Risala", i va contribuir amb articles en els 

diaris "el-Hilal" i "Al-Ahram". 

Temps després va abandonar parcialment la seua activitat periodística 

per a exercir-se com a funcionari en diversos organismes 

administratius d'Egipte, va ser director del departament tècnic de 

l'Institut d'Arts i president de l'Institut Nacional de Cinema. 

Després dels seus primers passos amb la novel·la històrica, amb títols 

com "Capritxos del destí" (1939) o "Lluita de Tebes" (1943), va fer un 

canvi al realisme, publicant "Jan al-Jalilí" (1946) i "El carreró dels 

miracles" (1947), una de les seues obres més conegudes i importants. 

En el clima de canvi polític que va seguir a l'enderrocament de la 

monarquia egípcia en 1952, la seua "Trilogia d'El Caire", integrada per 

"Entre dos palaus" (1956), "Palau del desig" (1957) i "La sucrera" 

(1957), va obtindre un gran èxit i li va valdre el Premi Nacional de les 

Lletres Egípcies (1957). 

A partir de 1960, les obres de Naguib Mahfuz van abordar qüestions 

polítiques i socials, com és el cas de "El lladre i els gossos" (1961), una 

crítica del règim naserista, i "Miramar" (1967). 

Fervent defensor de la pau, Naguib Mahfuz va recolzar els Acords de 

Camp David, per mitjà dels quals Egipte i Israel van firmar la pau en 

els conflictes territorials entre ambdós països. 

La concessió en 1988 del Premi Nobel de Literatura li va donar fama 

mundial i la consideració de "pare de la prosa àrab" i "major cronista 

de l'Egipte modern". 

En 1994 va ser atacat per extremistes islàmics, els quals li van infligir 

una greu ferida al considerar la seua obra com una blasfèmia contra la 

religió musulmana. 

Després de la seua recuperació i amb nombroses seqüeles en la seua 

salut, Naguib Mahfuz va ser amenaçat de mort i va viure amb protecció 

policial la resta de la seua vida. 

En juliol de 2006 mor. 

 

L’obra: El carreró dels miracles 

Hamida ambiciona casar-se amb un ric comerciant, el barber Abbas 

estaria disposat a tot per ella, Kirsha sent inclinació pels xics, i la viuda 

Afifi busca un jove que calfe el seu llit. Tots viuen en ple centre d'El 

Caire, i compartixen el seu temps mentres la misèria conviu en silenci 

amb l'amor i la desgràcia. 

El carreró dels miracles (títol original en àrab اق مدق زق -Zuqāq al ال

Midaq) escrita originàriament en àrab i publicada en 1947, es 

considerada una novel·la costumista a causa dels molts detalls de la 

vida i ambient quotidians de la gent descrits en ella. Certament que hi 

ha caràcters humans que es repetixen en totes les societats i per això els 

personatges, a pesar que es parle d'una societat àrab, resulten pròxims 

inclús al lector occidental. Este contrast entre el particular i l'universal 

el trobem també en la presència aliada en el país i la busca d'una vida 

millor per part dels més desfavorits.  

 (préstec interbibliotecari de la biblioteca d’Onda) 


