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La narradora Hannah Tinti

E L S I N T O C A B L E S

El llibre (nord-americà)
de les bèsties

L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

E
n literatura de ficció, els nord-americans
acostumen a donar una lliçó continuada als
europeus en matèria creativa quan es tracta
dels relats. Són molts anys d’experiència dig-
nificant un gènere com aquest. I això es tra-

dueix en fets tan simples com ara que els millors autors
no tenen gens de vergonya ni d’escrúpols a l’hora de
posar-s’hi. I tant ells com el públic lector consideren els
reculls de relats d’una categoria, com a mínim, igual a
la de la novel·la. Això provoca que es succeeixin, una
darrere l’altra, les generacions de nous narradors que
trien amb tota llibertat el relat per iniciar-se en el món
literari. Saben que els editors els faran el mateix cas que
si s’hi presentessin amb una novel·la. Això, a Catalunya
i a Espanya, és impensable. Costa molt que un editor
s’arrisqui amb un recull de relats fins i tot en el cas que
es tracti d’un autor de qualitat –i vendes– contrastada.
És un peix que es mossega la cua: si socialment, el relat
no té tanta consideració com la
novel·la, la tendència dels nostres
autors és no fer-ne. I si no se’n fan,
no se n’aprèn, ja que fer relats no
és gens fàcil.

Als Estats Units, com dèiem, és al
contrari: hi ha afició i ganes. I
mestres. I editors disposats a arris-
car-se. I revistes literàries especia-
litzades a publicar a les seves pà-
gines els contes i relats de nous
narradors. I universitats amb cur-
sos de creació literària que tracten
el relat curt amb la mateixa digni-
tat que la novel·la i la poesia. Tota
aquesta introducció és per mani-
festar la nostra alegria i alhora la
nostra falta de sorpresa davant el
recull de Hannah Tinti Assortiment
d’animals, que acaben de publicar
Anagrama i Empúries. És una pri-
mera temptativa literària gairebé
rodona d’algú que comença. Això
sí, se li noten darrere unes quantes
generacions de mestres narradors.
Tant és que hi hagi l’ombra de
Carver com de Capote i de Richard
Ford, per dir-ne uns quants a l’at-
zar. Als EUA, any rere any apareixen escriptors nous
com Hannah Tinti amb un bon recull de narracions. De
vegades són més imaginatives, més personals, d’altres es
veuen més influenciades, però tècnicament són sempre
gairebé perfectes. Hannah Tinti en podria ser un exem-
ple: ha anat publicant relats a les revistes i, ella mateixa,
és editora d’una revista literària.

Assortiment d’animals està basat en uns quants eixos
que es repeteixen amb total efectivitat: la presència
d’animals (de manera més o menys justificada), l’humor
(de vegades bastant negre) i, com passa sovint amb els
escriptors nord-americans més joves, la crítica descrip-
tiva del sistema de vida de casa seva, amb un toc de
nostàlgia i sense deixar gaire clar si el que t’interessa és
que tot canviï o que no canviï res per tal de poder-ho
explicar. Tant és, és literatura de la bona concentrada
amb una variada presentació de registres. Normalment
són relats de caràcter realista amb un component sim-
bòlic fort. És veritat que hi ha un relat en què els ani-
mals parlen (unes girafes d’un zoo que presenten unes
reivindicacions socials) però, a parer nostre, és el més
fluix. I en qualsevol cas, no és gens original: Ramon Llull
ja ho va fer perfectament fa set-cents anys. No calia. Però
la resta són anàlisis força reeixides de la societat
nord-americana de les ciutats mitjanes i petites. Hi ha

un relat en què s’explica un assas-
sinat a través de la vida de dues
parelles (i un gos que roba una sa-
batilla) en el qual l’autora va sal-
tant de punt de vista narratiu amb
una alegria i una traça que ja la
voldrien molts escriptors consa-
grats. N’hi ha un altre, titulat amb
molta mala llet L’últim viatge de
l’Slim, que des d’aquí ja avisem els
psicòlegs de família perquè se’l
llegeixin, els anirà de primera per
explicar els trastorns que es poden
originar en una llar una mica des-
estructurada. És la història d’un
nen petit que viu sol amb la seva
mare i fa tres anys que no veu el
seu pare. L’home se li presenta de
cop, li regala un conillet de com-
panyia i se’n torna a anar. El que li
arriba a fer el nen al pobre animal
i com respon la mare davant del fet
no els ho diem, val més que ho
llegeixin. O el cas gairebé psicoa-
nalític de Com revitalitzar la serp de la
teva vida, en què una dona passa el
dol per la mort del seu amant tot
tenint cura de la boa constrictora

que té com a mascota. I així, uns quants relats més.
Hannah Tinti, en unes declaracions al Morning Herald

de Sydney deia: “Ens deixa impassibles que clavin trets
a la gent a les pel·lícules, però quan hi mor un gos, tot-
hom es posa a plorar”. Una contradicció que aquesta
jove autora de 31 anys explota amb tendresa, imagina-
ció, humor i una mica de mala bava.

N O M É S J A Z Z

Harlem
P E R E P O N S

E
l desembre del 1987, els baixos fons de
Barcelona –el downtown que dirien els
urbanites de Nova York– van recuperar
l’essència del vell jazz prenyat de l’espe-
rança dels nous aspirants. Des que el pu-

ticlub del Jamboree decidís acollir aquelles sessions
de jazz amb les que els aficionats del Jubilee van
revolucionar El Rey de Copas de la plaça Reial, tot
feia pensar que aquella música pecaminosa havia
trobat el seu assentament natural al cor vell de la
ciutat. Així ho ratificava la comoditat amb què so-
vintejaven el local figures internacionals del gène-
re, com ara Chet Baker, Don Byas i Lou Bennet,
entre d’altres. Les circumstàncies, però, van acabar
transformant aquesta realitat i al cap de poc temps,
a principis dels 70, el tancament del Jamboree va
convertir La Cova del Drac –fins llavors un espai
destinat a la cançó d’autor– en el refugi providen-
cial per als melòmans jazzeros. Durant més de
quinze anys el jazz a Barcelona va ser una escena
que es va viure de Diagonal cap amunt. Una vegada
més la burgesia –dins la seva facció gauche divine–
va apropiar-se d’una expressió artística concedint-li
l’esnobisme d’un carrer anomenat Tusset Street. El
conservacionisme de formacions clàssiques i ama-
teurs com La Locomotora Negra i l’exclusivitat d’un
local, residència del gran Tete Montoliu, i anuncis
a la premsa on s’assenyalava de manera explícita
que la formació convidada de torn comptava amb
músics negres com a garantia d’autenticitat.

L’aparició del Harlem Jazz Club al carrer Com-
tessa de Sobradiel, al darrere de la plaça Sant Jau-
me, va trencar el monopoli de La Cova i va tornar
el jazz al seu territori d’origen. El més significatiu,
però, va ser la funció que aquest modest escenari va
exercir durant els seus primers anys com a labo-
ratori de proves i providencial expositor de la nova
generació de músics que s’estaven forjant a les in-
cipients escoles de música moderna com a alter-
natives al model intransigent i tancat del Conser-
vatori. Durant aquest temps, i gràcies al Harlem,
molts hem pogut seguir el creixement de músics
capvadanters de l’escena actual com ara Jordi Ros-
sy, Albert Bover, Perico Sambeat, David Xirgu, Marc
Miralta, Victor de Diego i Eladio Reinón, entre
molts altres. Quan pràcticament ningú els feia cas,
la programació del Harlem va apostar per ells, i
gràcies a la bona resposta d’aquests músics, el local
es va guanyar un merescut reconeixement i els as-
pirants s’han convertit en ferma realitat.

Ara els mateixos responsables del local han
anunciat la seva intenció de deixar de programar
música en viu a partir de la temporada vinent. El
degoteig de desercions augmenta: Pipa Club, El
Foro, Jamboree, La Boîte, London Bar, Rosa de Foc...
Són tristes aquestes pèrdues mentre es multipli-
quen els baretos de hooligans amb pantalla gran per
veure els partits de futbol de la Lliga Anglesa.
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