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Pedro Sorela
Novel·lista i periodista colombià

JORDI GARCIA

“L’important és la
recerca, el camí”

‘Trampas para
estrellas’ (Alfaguara)
és la darrera novel·la
de Pedro Sorela.
L’aventura i la
recerca en què es
veuen immersos tres
joves exploradors en
pràctiques serviran
d’excusa per
reflexionar sobre
la universitat,
els mitjans de
comunicació i l’art

LOURDES DOMÍNGUEZ

L.D. Els protagonistes de ‘Trampas
para estrellas’ són joves. Quin és el
paper dels personatges adults?
P.S. Alejo i Nicolás, els dos pro-
tagonistes principals, són aspi-
rants a exploradors a cinquè de
carrera, que contràriament a
allò que se suposa en la joven-
tut, no són ni innocents ni cu-
riosos. Després d’una derrota
en un campionat d’explora-
dors, aquests joves hauran de
conquerir la innocència i curi-
ositat que els falta. Alejo és
l’explorador en estat pur i Ni-
colás és l’home que viu més
enllà de tota rutina. Són adults
que han reconquerit la inno-
cència de la joventut.
L.D. Aquests personatges ens diuen
que es pot viure més enllà de la
convenció. ¿No hem de tenir por de
ser lliures?
P.S. Aquesta és precisament la
idea que volia transmetre. Ale-
jo i Nicolás són joves que estan
a punt de deixar de ser prín-
ceps (un estudiant és un prín-
cep per definició, perquè l’acti-
vitat més noble que existeix és
l’aprenentatge). De mica en
mica anirant aprenent que

l’important és passar de la visió
imposada, dels camins massa
marcats. La moralitat del llibre
és que cadascú ha de trobar els
seu propi camí sense por.
L.D. I què és més important, trobar el
camí o arribar a algun lloc?
P.S. L’important és la recerca, el
camí. En realitat, la tesi de
Trampas para estrellas és que no
hi ha meta, no hi ha una tro-
balla, sinó que allò que real-
ment importa és la recerca, el
camí. Per això els protagonistes
de la meva novel·la són explo-
radors, és a dir, gent que no
acaba mai de buscar.
L.D. I quins serien els exploradors del
món actual?
P.S. Evidentment, no són els jo-
ves exploradors del meu llibre
que fan pràctiques en una selva
prefabricada. Però això em ser-
veix com a metàfora per repre-
sentar l’exploració que malau-
radament practiquen molts
dels investigadors actuals. Jo,
en canvi, reivindico l’explora-
ció no només entre els investi-
gadors i científics sinó també
en professions com la de peri-
odista o la d’artista, on cadascú
ha de trobar el seu camí, fugir
dels tòpics i les rutines i inves-
tigar nous territoris. Aquesta és
la gran metàfora de l’obra.
L.D. L’exploració està en la mirada?
P.S. Sí, perquè el que diferencia
l’explorador de la resta és que
té una mirada indagatòria. En
totes les meves novel·les, els
personatges estan definits per
la forma com miren.
L.D. Els periodistes que apareixen al
seu llibre surten mal parats.

P.S. Només et diré que jo als 25
anys treballava en una agència
d’informació i escrivia més de
15 notícies al dia. Així, ja em
diràs quina possibilitat tenia de
documentar-me o d’investigar!
Alguns periodistes són víctimes
del sistema, de les pressions
dels mitjans de comunicació
pels quals treballen; altres, en
canvi, són imbècils incapaços
d’exercir de veritables perio-
distes. Són els que treballen,
per exemple, per a la premsa
del cor o la premsa groga.
L.D. Però també hi ha periodistes que
fan bé la seva feina...
P.S. Esclar. Jo reivindico el peri-
odisme de sempre, el que
afronta les informacions sense
prejudicis previs, el que es do-
cumenta, el que contrasta. La
resta no és periodisme.

L.D. A l’escola d’exploradors del lli-
bre s’estudien matèries com ara
Sort i Calor, amb professors que es
diuen Camiseta i Cangrejo...
P.S. Mira, jo no crec en la fanta-
sia, jo crec en la imaginació
molt propera a la realitat. No hi
faig un retrat realista del món,
però sí expressionista, amb
metàfores prou riques perquè
cadascú en pugui extreure les
seves conclusions.
L.D. Metàfores, l’expressionisme... No
té por que el lector es perdi?
P.S. Espero que no! És un pro-
blema de molts escriptors: et
poses tant en el teu món, que
oblides que l’has de comunicar
i explicar a la resta de manera
que l’entengui.
L.D. Va arribar a tenir escrites més
de 400 pàgines de la novel·la...
P.S. Jo no sóc el típic escriptor
que primer escriu i escriu i
després sempre ha de reduir. Jo
avanço molt lentament. Escric
a mà i quan dono una pàgina
per feta, normalment ja no la
toco. Però a Trampas para estre-
llas sí que m’ha passat que he
hagut de reduir, perquè vaig
veure que si no ho feia, el llibre
tindria problemes de ritme.
L.D. Cal la compressió lingüística?
P.S. Sí, penso que és el gran
repte dels escriptors d’aquest
segle. Avui en dia, ja no podem
fer novel·les com les de Pérez
Galdós i Balzac, encara que els
adori. Hem d’anar a la concre-
ció, però sense empobrir el
llenguatge. L’exemple a seguir
potser és Borges. Les seves pà-
gines ja no es poden comprimir
més: és dens i ric alhora.

Recerca i
exploració

➤ Pedro Sorela és membre
d’una família de llarga tra-
dició diplomàtica i ha viscut
en diversos països. De mare
colombiana i pare espanyol,
va néixer a Bogotà l’any
1951, però de ben petit va
anar a viure a Europa i no va
tornar a l’Amèrica Llatina
fins als 12 anys.

Durant deu anys, es va
dedicar intensament al tea-
tre i, amb grups universita-
ris independents, va dirigir
obres seves com ara El lugar
donde se busca, El príncipe que
viene de la anarquía i Trazado
de la trayectoria. Després d’e-
xercir durant gairebé 25
anys com a periodista, actu-
alment és professor titular
de redacció de la Facultat de
Periodisme de la Universitat
Complutense de Madrid.

Trampas para estrellas és la
seva cinquena novel·la. An-
teriorment, havia escrit Aire
de mar en Gádor, Huellas del
actor en peligro, Fin del viento i
Viajes de niebla, totes amb Al-
faguara. Trampas para estrellas
és una metàfora del món en
què vivim, on tres estudiants
de l’Institut d’Alta Explora-
ció de Madrid hauran de re-
conquerir la innocència
perduda després de patir un
naufragi a les pràctiques de
la facultat. D’aquesta mane-
ra, la recerca i l’exploració es
converteixen en l’objectiu
dels protagonistes del llibre
de Sorela, una actitud que
metafòricament l’autor re-
clama en camps tan dife-
rents com el de l’art, els
mitjans de comunicació o la
universitat i la investigació
científica.

P A R L E M - N E

Àrnica 50
J O A N S O L ÀE

l Consell Cultural de les Valls
d’Àneu és un organisme sin-
gular que coordina una in-
tensa vida cultural en les es-
mentades valls pirinenques,

amb la pretensió no menys singular de
fer conèixer i universalitzar els valors
locals i alhora portar fins a les Valls (i
fins a tohom que vulgui participar-hi)
els valors de fora, amb un sentit an-
tropològic ampli, ambiciós, allunyat
de folklorismes. Entre les realitzacions
del Consell, hi ha un Ecomuseu, unes
trobades periòdiques d’escriptors i
publicacions diverses. En aquest últim
aspecte destaca la revista trimestral
Àrnica, que ve a ser l’òrgan del Consell.
Nascuda l’any 1990, ara arriba al nú-
mero 50. Jo l’he conegut no fa gaire i
m’ha impressionat per l’originalitat de
tractament dels temes, per la qualitat
i la dignitat material i, ben en concret,
pel disseny. Els homes que hi ha al
capdavant d’aquesta curiosa i seriosa
empresa són, principalment, Ferran
Rella i Joan Blanco. Per molts anys.

Una de les originalitats més colpi-
dores de la revista són els títols, tant de

la capçalera com de les seccions: són
presos de realitats locals. Vegem-ne
uns quants. Àrnica, el títol de capçalera,
és la coneguda herba remeiera per als
cops i el reuma. L’Arna (secció dels so-
cis) és el rusc d’abelles. Beçulla (o beçull)
és el vas d’escorça de bedoll que usaven
els pastors pallaresos. Bisbot (secció de
gastronomia pallaresa) és un embotit.
Lo Coder és l’estoig de metall, de banya
o de fusta on els dallaires duen (o,
potser millor, duien) la pedra d’esmo-
lar. Lo Forat de la Guineu és el nom d’una
cova d’Esterri. La Grípia és la menjado-
ra del bestiar (i d’aquí va passar a ‘fam
desficiosa’: menjar amb molta grípia, que
jo encara sentia de petit). La Llucana és
la finestreta que sobresurt del llosat (o
teulada) i hi dóna accés, alhora que il-
lumina les golfes. Els Manairons són els
miners i també els éssers fantàstics di-

minuts que es guardaven en un cano-
net d’agulles, ja veuen si eren menuts.
Lo Marinyac (o mirinyac) (que dóna nom
a la secció de dones per a homes) és la
faldeta de sota que, guarnida de bar-
nilles, servia per sostenir bombades les
faldes exteriors. La Mosquera és (o,
també, era) l’armariet de filferro per
tenir-hi les viandes airejades i sense
mosques. Una secció (el dossier piri-
nenc) es titula Fulls del Consell. Nabius. El
nabiu (o nabí o avajó o raïm de pastor, etc.)
és el fruit de la nabissera o abajonera (o
avajonera), i probablement d’aquí ve el
nom a la Vall d’Àneu (basc antic anabi).
Nial (l’editorial) és el lloc on les gallines
ponen i coven. La Pipida (secció d’en-
trevistes) és el tel sota la llengua de
certes aus, sobretot de les gallines, que
els impedia escatainar. El Rastell (su-
mari de la revista) és el reixat de sobre

la menjadora del bestiar on els tiren
l’herba o la palla. S’anomena Salispàs (o
salpàs) la visita que el rector o els vicaris
feien a les cases en el temps pasqual
per beneir-les tot esquitxant-les d’ai-
gua beneïda i sal. La Trapa (secció poè-
tica) és el forat del sostre del paller per
on es tira l’herba al rastell. Lo Vistaire és
(¿era?) el fadrí que va a vistes per trac-
tar de festejar o de casament, i aquí
dóna nom a la secció dels personatges
que visiten ca l’Àrnica.

En aquest número 50, deu persona-
litats de les lletres opinen sobre el
producte, i el deixen molt alt. Hi tro-
baran també un fragment del Catecisme
per a agnòstics, de l’escriptor de Sueca
Josep Franco (un tast: “Fidelitat: no hem
de confondre la fidelitat amb la tossu-
deria”; “Fracàs: del fracàs, que és una
cosa que molesta molt els americans,
els mediterranis en diem experièn
cia”). I, en els quatre números d’en-
guany, podran llegir-hi una detallada
exposició de la Gramàtica del català con-
temporani, un altre producte singular
que s’està acabant de daurar a la fornal
d’Empúries.


