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Fonamental però desconegut. El 
xoc d’oposats assenyala el novel-
lista José Ángel González Sainz, 
en art J. Á. González Sainz, nascut 
a Sòria (1956), criat a Barcelona i 
ara establert a Trieste, ciutat itali-
ana de frontera on comparteix ter-
túlia amb Claudio Magris, i que és 
com dir  «un no-lloc, una terra de 
ningú». 
 Des d’aquesta distància, l’autor, 
que ja va despertar l’entusiasme 
de la crítica amb Un mundo exaspe-
rado (premi Herralde de novel·la, el 
1995) i especialment amb Volver al 
mundo, ha escrit Ojos que no ven (Ana-
grama), una novel·la breu però car-
regada de símbols i al·legories que 
es proposa establir un discurs ètic 
enfront del  terrorisme basc com un 
model de «l’abjecció a la qual periò-
dicament s’ha d’enfrontar cada no-
va generació, digui’s feixisme o ter-
rorisme, que no són més que grans 
dispositius de sublimació que han 
provocat les grans matances de la 
humanitat». 
 La història que conté aquest dis-
curs té com a protagonista un im-
pressor a qui la irrupció de les no-
ves tecnologies deixa sense feina i 

es veu abocat a la necessitat d’emi-
grar cap al nord («Se m’acusa d’esca-
timar els llocs exactes i és cert», diu 
l’autor), on s’instal·larà amb la seva 
família i on la seva dona i el seu fill 
«sucumbeixen al discurs terrorista». 
I per apuntalar aquesta idea, l’au-
tor recorda les paraules de Juan Be-
net en què sosté que «en tota guerra 
sempre hi ha un motiu personal», o 
el que és el mateix, unes inquietuds 
identitàries. «Acostumo a dir que na-
cionalisme tard o d’hora acaba escri-
vint-se amb zeta». 
 Segons González Sainz, la novel-
la està construïda amb una calcu-
lada geometria a través de dues ex-
pulsions (del lloc d’origen i més tard 
d’Euskadi) i de dos intents de retorn. 
«I en la prosa també es juga amb ri-
tornellos i contínues repeticions com 
si es tractés d’una composició mu-
sical. Una novel·la és, primer de tot, 
una llengua». 
 Defensor d’un nihilisme que in-
quieta fins i tot el seu amic Magris, 
González Sainz diagnostica que «el 
segle XXI comença malament». No 
veu grans diferències polítiques en-
tre Itàlia i Espanya «perquè als dos pa-
ïsos estem caient en tots els vicis del 
populisme, el sectarisme o la necie-
sa» i el que s’acosta no li sembla gai-
re millor. Per això posa com a exem-
ple estructures supraestatals com 
la Màfia, «que treballa amb pressu-
postos més elevats que els estatals», 
o els càrtels de la droga a l’Amèrica 
Llatina, «enfront dels quals no es pot 
exercir cap control». H 
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«Tard o d’hora 
nacionalisme acaba 
escrivint-se amb zeta», 
afirma l’autor 

avantguardista, hi trobem la ma-
lenconia que destil·la Vida i mira-
cles de la Sra. Pastor.
 Malgrat la varietat, els textos 
de La klaxon i el camí tenen en comú 
una mirada peculiar, que vindi-
ca la ingenuïtat sense menyspre-
ar la cultura, i que pot recordar 
en alguns aspectes un poemari de 
Carles Fages de Climent com El sa-
bater d’Ordis. 
 Evocador i precís, naïf i con-
tundent, Sindreu és poètic també 
quan escriu prosa, com en el con-
te Els Xeles de la Garriga, mentre que 
en distàncies curtes es mostra pro-
per a l’haiku. La seva obra tendeix 
a celebrar la vida en totes les ma-
nifestacions, rurals o urbanes, trà-
giques o costumistes. Considerat 
a vegades futurista o surrealista, 
Sindreu va servir-se de formes no-
ves sense trencar amb la tradició; 
per això es va poder dedicar a fei-
nes tan poc subversives com la pu-
blicitat de la revista D’Ací i d’Allà. 

Irònic i experimental

Caçador d’imatges, fragmenta-
ri, irònic, experimental, distant 
i metaliterari, Carles Sindreu es 
revela d’una actualitat esclatant. 
La klaxon i el camí, que ell consi-
derava el seu millor llibre, enca-
ra ens encomana una joia de viu-
re que, ai las, avui comencem a 
trobar infundada o anacrònica. 
Al costat de la gravetat dels anys 
40 i 50, del totum revolutum dels 
60 i 70, dels revivals dels 80 i 90, 
la literatura de Carles Sindreu es 
manté fresca i palpitant. L’edició 
d’A Contra Vent inclou un estudi 
de Carme Arenas que la fa encara 
més recomanable. H

33Humor 8 Als 60 Sindreu va organitzar una trobada de Vespes a Sant Bartomeu de les Vespes (Vallès Oriental).

Els anys 30 estan de moda. D’uns 
anys ençà assistim a la reedició 
d’una colla de llibres publicats 
durant la Segona República, és 
a dir, en un moment en què es-
criure en català –en particular, 
dins el periodisme– era una ma-
nera d’entrar en la modernitat. 
Aquests rescats tenen un inte-
rès històric i sovint cívic, però no 
sempre resulten literàriament 
estimulants per a un lector del 
segle XXI. Per això val la pena fer 
públic que La klaxon i el camí (A 
Contra Vent), de Carles Sindreu, 
és una de les reedicions més relle-
vants de l’any passat.
 Nascut a Barcelona el 1900, 
Carles Sindreu va publicar aquest 
llibre quan acabava de complir 30 
anys. Provinent d’una família de-
dicada a la indústria tèxtil, aviat 
va mostrar una vocació literària 
sense fissures: n’hi ha prou de re-
cordar que va publicar el primer 
llibre als 16 anys. Periodista d’es-
ports, el 1928 havia editat un lli-
bre de poesia, Radiacions i poemes, 
que incloïa una novetat tan fla-
mant com els cal·ligrames. I és 
que Sindreu, jugador i especialis-
ta en tennis, aplicava a la litera-
tura les qualitats de l’esport: agi-
litat, energia, joventut, lleugere-
sa, velocitat... De fet, va arribar a 
dedicar cal·ligrames als tennistes 
més destacats de l’època.

Com un ‘music-hall’

La klaxon i el camí és un recull de 
textos de mides i formes variades 
que tenen en comú un èmfasi in-
novador i reeixit en l’aspecte visu-
al, i un nivell de qualitat inusual-
ment alt. Hi trobem microcontes 
de dues o tres línies, relats de qua-

Un modern dels anys 30
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La reedició de ‘La klaxon i el camí’, publicat el 1931, recupera la figura de Carles 

Sindreu H El volum recull microcontes, relats i ‘sketches’ de plena actualitat
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tre o cinc pàgines que ell anomena 
sketches, símils atrevits i unes des-
cripcions plàstiques que ens recor-
den les greguerías de Ramón Gómez 
de la Serna. L’autor va comparar 
l’estructura del llibre amb un es-
pectacle de music-hall, ja que, segons 
ell, «els sketches són el traç d’unió de 
l’enfilall de greguerías, que són com 
una ordenada desfilada de girls».
 Si les composicions de Gómez de 
la Serna es basen en l’enginy, les de 
Sindreu se situen més a prop de la 
sensibilitat, com quan les flors ver-
melles sobre el prat li recorden el 
rastre d’una perdiu ferida. Tot i que 
no menysprea els artefactes mecà-
nics, en moltes ocasions crea imat-
ges basades en manifestacions de 
la naturalesa: Al costat del conte 
titulat La Venus ortopèdica, de caire 
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J «L’oreneta té el ventre de color 
de núvol». 

J «L’home fabricà les primeres 
teules pensant en el pas 
ondulant dels gats».

J «L’encens de baixa qualitat 
dóna la idea que estan fregint 
peix d’algun llac sagrat».

J «Nadal ciutadà. Rialles 
sarcàstiques de galls dindis que 
ja fan olor de pruna».

J «Costa Brava: hi ha paisatges 
que us fan pensar massa en 
l’interior dels queixals corcats».

‘SKETCHES’


