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Hannah Tinti ha publicat un llibre de relats

Contes amb grapa
N A R R A T I V A

J O R D I L L A V I N A

Aquests contes
de la narradora
Hannah Tinti
semblen exigir
una mica d’ordre
en la selva
de l’Amèrica
que només surt
a les pàgines
de successos

Hannah Tinti, Assortiment d’animals.
Traducció d’Albert Torrescana.

Empúries / Anagrama.

Barcelona, 2004.

H
annah Tinti té una escrip-
tura nerviosa, feta de de-
talls interessants, perspi-
caços, tot i que en el con-
junt els seus contes per-

den una mica de força. Semblen la
suma de moltes peces encaixades
amb una certa tirada a la gratuïtat.
Per la cara que fa a la foto de la solapa
–aquesta mania de tantes escriptores
occidentals de no revelar l’any de
naixement–, la Tinti deu rondar,
com a molt, els trenta anys. Per tant,
és contemporània dels
membres de la Next Ge-
neration, i, pel que es
veu, solidària de molts
dels seus plantejaments
diguem-ne tècnics. Apos-
ta per la tendresa i la
subtilitat d’un Franzen,
però no s’està mai d’es-
quitxar els seus relats
amb tot de referències
vidriòliques, a la manera
de Chuk Palahniuk. So-
vint els seus contes po-
den recordar relats de
Leavitt –una generació
més gran–. I, sobretot,
són deutors de la gran
tradició contística
nord-americana contem-
porània: de Dorothy Par-
ker fins Raymond Car-
ver, Richard Ford i, en un
grau menor, Richard
Russo. Si escoltes una
cançó d’Eliot Smith, aca-
bes dolçament deprimit.
La veu i les paraules del
cantant malaurat et fan
endinsar-te, indefectible-
ment, en un territori de
tenebres. Els relats de Tinti no són
gaire lluny d’això: la diferència és
que, per comptes d’un sentiment
tràgic de la vida, l’escriptora de Mas-
sachusetts se’n fot del mort i del qui
el vetlla. Treballa amb molta gràcia
tots els colors de la ironia. És mordaç,
àcida. Exhibeix un cinisme gasós i
refrescant, juvenil. Quan el trobador
Bernat de Ventadorn veia l’alosa ale-
tejar, tot el seu cor vessava de dolçor.
Doncs bé, als protagonistes d’aquests
contes els animals –n’hi ha molts, un
autèntic xafarranxo– els porten
molts maldecaps. (I a fe que, en al-
guns casos, els ho fan pagar, a les
pobres bestioles.) Començant pel
primer: personal que treballa en un
parc zoològic, tots i cada un dels
membres del qual tenen algun trofeu
de guerra de resultes de la seva convi-
vència amb els captius.

Al pobre Guillem de Cabestany se li
atribueix la llegenda del cor menjat.
Tinti en fa una versió amb animal
interposat: es tracta d’un personatge
una mica freak (una mica del tot) que
s’instal·la al pis de la seva amant
acompanyat d’una serp. La noia,
cansada del subjecte en qüestió, un
dia escapça la serp amb un ganivet, i
tot seguit la fa tota sencera a ron-

danxes. Rondanxes que, cuinades i
ben assaonades, el seu amant es
cruspirà afamat. “És bo”, diu al final
el noi, que encara ara deu estar bus-
cant la seva boa constrictor colombi-
ana.

Els animals sempre han sabut dir
moltes coses de les persones. Sobre-
tot dels seus vicis i defectes. Les faules
clàssiques i modernes ens han llegat
lliçons immarcescibles sobre la nos-
tra enrevessada naturalesa; els besti-
aris medievals són plens de picades
d’ullet a la condició humana. Llull en
fa un llibre al·legòric i Orwell, uns
quants segles després, un altre de ben
actual. Els animals representen un
mirall per a la nostra condició. El vol
gal·linaci de les nostres ambicions
(vanitat del món); les nostres ànsies
de depredació; el gregarisme inhe-
rent a tants caràcters...

Hannah Tinti aprofita aquest pa-
trimoni universal i l’actualitza en
uns relats esmolats, que jo diria que
deuen bastant –també– a William
Burroughs i, encara més, a Truman
Capote. No acaba de ser realisme brut
d’aquell tan enutjós de comença-
ment dels anys 90. Va una mica més
enllà. La violència ambiental, la llei
de la selva, no s’arriben mai a justi-
ficar. Cal una mica d’ordre. Aquests

contes semblen exigir una mica
d’ordre en la selva de l’Amèrica que
només surt a les pàgines de succes-
sos. Aquesta noia té unes evidents
aptituds per a la narració. Fixeu-vos
en aquest fragment, en què es refe-
reix a la postura glaçada d’una pare-
lla que acaba de ser assassinada a ca-
sa seva mateix, com la cèlebre família
de grangers de Kansas, morta a boca
de canó per una parella de pistolers,
que Capote va dur al seu llibre més
famós, A sang freda: “Quan va arribar
la foscor, quan les mofetes van co-
mençar a rondar el jardí del darrere
i els óssos rentadors van baixar dels
arbres, ells encara eren allà, mante-
nint la posició, suspesos en un mo-
ment de blavor silenciosa abans que
el sol s’enlairés, comencés un altre
dia i la vida prosseguís sense ells”. Hi
ha molts nuclis d’autèntica tensió

narrativa com aquest
que acabo de citar, en els
relats tintians.

I detalls d’autèntic or-
febre. Un nen a qui li han
decapitat la mare davant
dels nassos fabrica, amb
l’ajut de la mare adopti-
va, la rèplica de la cara
de l’altra amb un globus
i tires de pasta de paper.
“Allò feia que la senyora
Mitchell pensés en histò-
ries que havia sentit de
dones que filaven tota la
vida i que, després de
tants anys de posar-se el
lli a la boca per poder
enfilar, quedaven desfi-
gurades, els baixava el
llavi inferior i tenien
permanentment l’aspec-
te d’haver rebut una pa-
llissa”.

Amanida d’animals par-
la del tràfic de girafes (en
el conte més fluix i fallit
del volum), de les relaci-
ons de parella, general-
ment calamitoses. D’un
nen amb trastorns psico-

lògics que maltracta sa germana pe-
tita. Molt més sovint, però, els perso-
natges torturen animals: un conill
que surt volant d’una finestra, per
exemple. De vegades, la prosa de Tinti
voreja l’estil pulp fiction: a L’assassí a sou
de l’any rebrega el tòpic del mafiós
professional, d’ascendència italiana,
esclar. A Diàlegs dindis relata la història
de tres amics adolescents desarrelats,
un dels quals du el cognom –hiper-
bòlic fins a la riallada– de Kurtz. Si hi
ha dos camins a triar (com en l’arxi-
conegut poema de Frost, citat aquí
mateix), aquests nois tenen un espe-
cial olfacte per escollir sempre el pit-
jor, la seva particular drecera cap a
l’infern. Aquella Amèrica profunda
que va retratar Richard Avedon –el
fotògraf que acaba de traspassar–, els
contes de Tinti l’animen amb gràcia i
–torno a insistir-hi– molt de nervi.
Davant de tanta prosa lípida –nord-a-
mericana i no nord-americana–,
aquests relats tenen molta personali-
tat, molta fibra. Com aquell senyor
Perkin del relat Gallus Gallus –una pe-
ça que no sembla de tradició nord-a-
mericana: fa pensar més aviat en
Hrabal i en Mrozeck; potser aquesta
noia llegeix i tot–: un home adinerat
que no se sabia cordar les sabates.

N A R R A T I V A

Amor
i devastació

a Kosovo
A N N A T O M À S

Pere Cervantes, Trescientos sesenta y seis
lunes. Triángulo Escaleno.

Barcelona, 2004.

A
gost del 1999, Kosovo. Partint
d’aquest escenari anunciat a
la contraportada de la novel-
la, el lector se submergeix en
la lectura negat de nou per

l’horror de les imatges que la televisió
ens va oferir en el seu moment: l’èxode
de milers de famílies intentant fugir
cap a Macedònia. La guerra havia se-
parat homes, dones i nens. Ara era el
moment dels retrobaments, de la cerca
de desapareguts. Pristina, la capital,
formava part de l’anomenada Missió
de Pau a Kosovo, amb la qual cosa hi
foren destinats diversos contingents
de cascos blaus. Pedro Cervantes,
membre de l’ONU en la Missió de Ko-
sovo (1999-2001) i de la Unió Europea
com a responsable de la seguretat en la
localitat de Bihac (Bòsnia i Hercegovi-
na, 2002- 2003), narra la devastació
regnant i les vicissituds diàries dels
escamots estrangers destinats a la zona
a través de Mario Serra, un personatge
fictici que arriba als Balcans fugint
d’una Barcelona en la qual se sentia
asfixiat. Fred, calculador en l’expressió
dels sentiments, mai era el damnificat
quan finalitzava una relació de parella
i la possibilitat de no arribar mai a es-
timar sense mesura el té terriblement
aterrit. La seva tasca, en un món en què
no hi ha diferències entre els dies de la
setmana i els tirotejos i les explosions
es produeixen a qualsevol hora, con-
sisteix a patrullar per la rodalia de
Pristina i evitar que els albanesos pre-
sos per l’odi matin o agredeixin els
únics serbis, majoritàriament campe-
rols i avis, que encara es mantenen a
Kosovo.

ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
A poc a poc i a través del relat ric en
detalls que ens ofereix Mario, anirem
coneixent la realitat de les anomena-
des organitzacions internacionals,
que, lluny de la visió ideal que molts
en tenim, tenien com a únic lema no
implicar-se massa. Tot i així, la feina
individual que els cascos blaus dugue-
ren a terme és impressionant i sense
ells els innombrables problemes que
afectaven aquell indret haurien durat
molt més temps. És precisament en la
narració de la insostenible convivència
entre ètnies on la novel·la podria haver
fet més èmfasi, ja que, dissortadament,
a mesura que avança va centrant-se
més i més en el canvi personal del
protagonista, que acabarà per conèixer
la dona de la seva vida. Del Mario es-
querp i al qual res sorprenia no en
quedarà res davant un personatge
enamorat, dolç i sensible, una evolució
cap a la tendresa dins una història que
ens fa evocar el conflicte brutal que va
sacsejar els Balcans i els nostres espe-
rits, i que ha tingut excel·lents testimo-
nis literaris com Territorio comanche,
d’Arturo Pérez Reverte, o La ciutat dels
àngels, d’Albert Mas Griera, primer pre-
mi El lector de l’Odissea. Cervantes s’a-
fegeix a aquesta interessant nòmina.


