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“Quan canvia la nostra mirada de
l’altre, s’esvaeixen les tenebres”

H E L E N A M O R É N A L E G R E T

El 24 d’octubre
passat va arribar a
les llibreries una
novetat editorial de
La Campana, ‘La pell
freda’, la primera
novel·la del
narrador i assagista
Albert Sánchez
Piñol. Mentre a
l’anterior llibre,
l’assaig ‘Pallassos
i monstres’, l’autor
ens descobria
monstres reals a
través de l’estudi
de vuit dictadors
africans, a ‘La pell
freda’ ens mostra, a
través d’una ficció
èpica, com l’enemic
no és una bèstia

“Sempre he
pensat que
l’antropologia
té una sèrie
de vessants
narratives
enormes
i que estan
molt poc
aprofitades”

H.M.A. La pell freda del títol –que es
pot aplicar als pocs personatges, a
l’ambient...– sembla coincidir
amb un punt de vista comú. ¿És
volguda aquesta mirada distant,
sense sentimentalismes?
A.S.P. És que hi ha molta novel-
leta fava en català... Hi ha
aquesta cosa bleda en què es
confonen els sentiments amb
la sensibleria. Realment la me-
va és una altra opció. El títol
escau molt bé a la novel·la. Per
tot. Des de la coberta i el dis-
seny, que em sembla molt ben

trobat per La Campana, a tot el
contingut del llibre. No sols en
la pell freda de la bestiola fe-
mella, sinó en tota l’atmosfera
que es crea a l’illa de l’Atlàntic
Sud, en el desenvolupament i
en la resolució. Seria inimagi-
nable que una història com
aquesta passés en una illa tro-
pical. I al principi, dins de la
concepció prèvia de la novel·la,
m’hauria anat molt bé per a
moltes coses, però no tocava.
Aquí hi ha una certa fredor de
les relacions humanes que
s’estableixen i, encara et diria
més, totes les que impliquen
calidesa fracassen. Les úniques
relacions humanes que pros-
peren són les que estan basades
en solidaritats bèl·liques.

H.M.A. Enguany ha fet cent anys de
la publicació de la novel·la de
Conrad ‘En el cor de les tenebres’,
clar referent en la seva primera
novel·la. I en el final del seu ante-
rior assaig, ‘Pallassos i monstres’,
ens deia: “L’autèntic drama no
habita en el cor de les tenebres,
sinó en les tenebres del cor”. Com
fa el salt de l’assaig a la novel·la?
A.S.P. Carai, molt hàbil! Una
bona manera de lligar-los tots
dos, el final d’un amb el
principi de l’altre. Perquè re-
alment del que parla La pell
freda és d’una història una
mica inversa a la de Conrad. El
seu protagonista va a buscar
les tenebres fent un viatge, en
canvi l’home de La pell freda
està estàtic, són les tenebres

les que vénen a ell. Tota la re-
flexió que hi ha en el meu lli-
bre és què són les tenebres
realment; i sobre això es va
articulant la novel·la. A mesu-
ra que va avançant l’acció es
veu que les tenebres no estan
fora del far sinó que són a
dins. Les tenebres que hi ha
respecte a l’altre és a la mira-
da que li dediquem. Quan
canvia la nostra mirada de
l’altre canvia el paisatge i
possiblement s’esvaeixin totes
les tenebres. Una altra cosa
són els conflictes que fan
avançar tot això. Però em
sembla molt bé que hagis
trobat que el final de Pallassos
i monstres, que és un assaig
totalment verídic encara que
sembli ficció, s’encavalca per-
fectament amb l’inici de la
tesi narrativa que defensa la
novel·la.
H.M.A. Quin ha estat el procés d’es-
criptura, de l’assaig a la novel·la?
A.S.P. S’encavalca una mica, pe-
rò bàsicament vaig acabar Pa-
llassos i monstres i vaig comen-
çar tot l’esquema narratiu de
La pell freda. Des del primer
moment volia defensar
aquesta idea que dèiem. A la
contraportada del llibre es fa
una referència a Lovecraft,
Stevenson i Conrad. Realment
gira molt al voltant d’aquests
universos que es van barre-
jant, des d’una altra perspec-
tiva, això sí.
H.M.A. Però a l’obra s’entreveu cla-
rament la seva faceta com a an-
tropòleg...
A.S.P. Jo tenia uns quants pre-
cedents al cap, com dius, amb
una certa vessant antropolò-
gica. Una de les poques coses
que fa l’antropologia és mirar
l’altre i dedicar-li una mirada
diferent. Això m’interessava.
Sempre he pensat que l’an-
tropologia té una sèrie de
vessants narratives enormes i
que estan molt poc aprofita-
des. És una manera de veure
el món i, per tant, tu pots
construir allò que vulguis. I
això sense renunciar a un
perfil narratiu molt clàssic.
Aquesta història és d’una
senzillesa i d’una sobrietat
extraordinàries. Perquè és to-
talment estàtica. Només surt
un personatge i mig. I d’això
en surten tres-centes pàgines,
i amb ganes que em vaig que-
dar d’escriure’n més! Vull dir
que és tot molt senzill, si tens
uns bons referents, pots tro-
bar uns arguments que acce-
deixen a qualsevol marc
narratiu.

Subsistint a força de premis literaris
➤ Albert Sánchez Piñol (Barcelona,
1965) és narrador i antropòleg, membre
del Centre d’Estudis Africans (CEA).
Abans de La pell freda, ha publicat, con-
juntament amb el narrador italià Mar-
cello Fois, Compagnie difficili (Literalia,
2000); Pallassos i monstres (La Campana,
2000) –“un assaig totalment verídic en-
cara que sembli ficció”–; i el llibre de
relats breus Les edats d’or (Proa, 2001).

Albert Sánchez demostra una capacitat
literària fora mida. Si fa no fa, ha dedicat
un any i mig a escriure La pell freda, tot i
que per a ell: “El temps que trigues a es-
criure un llibre, no segueix les pautes
terrenals, és psicològic. Pots passar molt
temps amb la concepció i després fer un
desenvolupament curt, o trobar-te obsta-
cles i aleshores la cosa es complica”. Res-

pecte a la dificultat de subsistir i de la
venda dels llibres en català, afegeix: “El
temps psicològic que hi dediques és molt
gran; i què et paguen per un llibre? Jo
acostumo a viure de redactor, faig anua-
ris per a enciclopèdies en CD-ROM. Hi ha
molt poques editorials que visquin de
vendre llibres i això dóna un paisatge to-
talment artificial. Perquè hi ha instituci-
ons darrere, perquè si haguéssim d’estar
en una lògica de mercat normal, la cosa
no dóna per a tant”. Tot s’ha de dir, a més,
l’autor es dedica a presentar contes i as-
sajos a premis literaris, dels quals n’ha
guanyat una vintena entre primers i se-
gons premis; amb la ironia afegida que el
que li van pagar pel seu primer llibre de
relats va ser inferior a la dotació d’un dels
premis on presentava un conte.

Entre els projectes immediats d’Al-
bert Sánchez i Piñol hi ha la publicació
d’un article sobre els pigmeus, a Pueblos
sin fronteras, un llibre de l’Editorial Be-
llaterra en què escriuran diversos au-
tors, molts d’ells membres del CEA,
com ara Alfred Bosch i Gustau Nerín.
D’altra banda, prepara una altra no-
vel·la ambientada enmig de la selva del
Congo, amb la intenció de convertir La
pell freda en el començament d’una tri-
logia. A la segona novel·la els monstres
vindrien de sota terra i parlarà d’altres
temes com les relacions de poder: “Els
personatges que hauran anat fins al
Congo, aniran reproduint les pautes de
l’ocupació colonial d’Àfrica, des dels
capellans als militars, passant pels
mercaders”.


