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realistes con l’arriada de la ban-
dera guineana en pondre’s el
sol. O moments d’intensa i sin-
cera confessió personal –“L’Àfri-
ca negra em sobrepassa...”–
com el que clou la primera
part del llibre amb una refle-
xió sobre el distanciament de
l’europeu perdut en la im-
mensitat de la selva i que, a
partir d’una imatge de Conrad,
es clou amb tres frases con-
tundents com un cop de mar-
tell: “Vet aquí la clau de volta
de la desesperació: haver-se tor-

nat un desconegut. Bombarde-
jar-se a un mateix. S’ha acabat
llegir Proust”.

Vist amb perspectiva em
sembla molt que sí que va valer
la pena l’encàrrec de Goril·la
blanc. Si no hagués existit, Toni
Sala no s’hauria intentat apro-
par ara fa tres estius al cor de
les tenebres i ens hauríem que-
dat sense aquests Quatre dies a
l’Àfrica, un llibre que ens equi-
vocaríem molt si el posàvem a
la pila de les obres menors del
seu autor.

S’ha acabat llegir Proust
J O A N J O S E P I S E R N

A S S A I G

Toni Sala, Quatre dies a l’Àfrica.
Edicions 62. Barcelona, 2005.

A
rran de l’encàrrec
que li va fer la seva
editorial d’escriure
aquella autobiografía
de Floquet de Neu

que es va titular Goril·la blanc i
que no passarà a la història
com un dels grans llibres es-
crits pel nostre flamant Premi
Nacional de literatura, ara fa
tres anys Toni Sala va tenir la
pensada d’anar-se’n ell i la seva
muller a passar quinze dies a
Guinea Equatorial amb l’ob-
jectiu de trobar inspiració i, de
passada, documentar-se sobre
el terreny en el paisatge que va
acollir els primers anys de la
vida del famós goril·la albí
abans que el 1966 me’l factu-
ressin, pobra criatura, cap a la
ciutat dels prodigis.

Equipat tal com Déu mana
per a l’ocasió en un establiment
de la prestigiosa cadena Coronel
Tapioca i amb el suport moral
d’un llibre de Proust a la male-
ta el nostre autor va disposar-se
a l’aventura amb l’esperit una
mica relaxat d’aquell que se’n
va a passar uns dies de plaer a
les Canàries. El resultat d’aque-
lla experiència el tenim des de
fa unes setmanes a les llibreries,
es diu Quatre dies a l’Àfrica i és un
dels llibres escrits per una per-
sona avorrida més amens que he
llegit en els darrers temps.

De Quatre dies a l’Àfrica –llibre
que des d’aquest moment
m’apresso a recomanar al lec-

tor– en destaco dues coses: el
que s’hi explica i la manera
com aquesta explicació ens és
donada. Per la banda del con-
tingut, doncs, m’ha agradat el
que té de políticament incor-
recte (per dir-ho en el llen-
guatge de la tonteria que sem-
bla envoltar-nos pertot) que en
aquesta època de fòrums, dià-
legs interculturals i cosmopo-
litisme de via estreta algú de
casa nostra sigui capaç de fer
un viatge a l’Àfrica i tingui els
nassos de reconèixer pública-
ment que no ha entès res
de res. Enmig de la misè-
ria guineana, envoltat de
guies impresentables i de
funcionaris corruptes,
Toni Sala ens parla amb
amarga sinceritat del seu
sentiment de solitud, des-
emparament, distància
(no només quilomètrica)
i dificultats de comuni-
cació entre el seu subs-
trat cultural europeu i
tot el que veu i viu durant
aquelles dues setmanes.
“El dia abans d’agafar
l’avió –diu en el primer
capítol– ja em moria de
ganes de tornar a ser a
casa”. Impossible dir més
en menys espai.

L’experiència, però,
s’ha de dir que no és gens
malaguanyada. Almenys
des del punt de vista dels
lectors del llibre que n’ha
resultat. Un llibre en què
el llenguatge, l’estil i les
estratègies narratives de
Toni Sala –virtuts en les
quals el nostre autor
acostuma a excel·lir– llu-
eixen a un nivell franca-

ment notable. Em refereixo,
més concretament, a retrats de
personatges com ara Juanín, el
guia simpàtic i penques, l’al-
coholitzat sergent Viriato
Mahón i el senyor Hinestrosa,
l’home més influent de l’illa de
Corisco, que són dels que fan
companyia al lector durant
una bona estona després d’aca-
bar el llibre. O a situacions ca-
çades al vol, com la descripció
d’un indígena albí al mercat de
Bata, un apunt d’una pàgina
per a l’antologia. O escenes sur-

Toni Sala relata un viatge de 15 dies per Guinea Equatorial

Un aire Aira
J O R D I L L A V I N A
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César Aira, Un episodio en la
vida del pintor viajero.

Mondadori. Barcelona, 2005.

N
o fa estrany que
César Aira es vagi
fixar en la vida del
pintor alemany
Johan Moritz Ru-

gendas, amic personal d’Ale-
xander von Humboldt, per
compondre aquesta novel·la,
breu com totes les seves, pu-
blicada originàriament a l’Ar-
gentina ara fa cinc anys. No fa
estrany perquè, ben mirat, la
vida de Rugendas, vull dir
aquests viatges per Llatinoa-
mèrica guiats pel propòsit de
capturar amb el pinzell certs
misteris de la naturalesa, la be-
llesa de la vegetació, de la llum,
o la iracúndia de les ràtzies
d’indis, tot això sembla molt
més un argument d’Aira que
no pas l’existència real d’algú.
I ho sembla, encara més, l’epi-
sodi que en realitat anima el lli-
bre: en la profunditat de la
Pampa argentina, Rugendas,
que ha sortit amb el seu cavall
a explorar la zona a la recerca

d’indis, es veu sorprès per una
terrible tempesta elèctrica. Un
llamp encerta de ple cavall i
genet, però no els acaba de re-
matar ni a l’un ni a l’altre. Es
carreguen, això sí, de foc. Lla-
vors, l’animal, enfollit, engega
a córrer com un esperitat. Ru-
gendas no se sosté, perd el con-
trol de les regnes i queda mig
pengim-penjam, amb un peu
travat a l’estrep. El cavall corre
un bon tros, en un galop deli-
rant, en aquesta situació, i la
cara del pintor va escombrant
–més ben dit: va llimant– el
terra pedregós. De resultes
d’aquest episodi tan dramàtic,
a l’artista “fisonòmic de la na-
turalesa” li queda la cara des-
figurada. Mig recuperat, se la
taparà, per sempre més, amb
una mantellina negra. És a dir,
Rugendas ha de recórrer, sis-
plau per força, a la màscara
–per velar el monstre físic en
què s’ha convertit–. Sembla,
però, que se li’n refoti: la seva
obsessió per copsar en els seus

trajecte Mendoza - Buenos
Aires. Són unes carretes enor-
mes com transatlàntics, que es
mouen pesadament, lentíssi-
mament. El viatge pot durar
ben bé tota una vida estàndard:
fan dos-cents metres al dia.
Mordacitat airiana.

ENTRE BECKETT I CALVINO
La novel·la té un inequívoc aire
Aira, a mig camí entre Beckett
i Calvino. Potser recorda més
aquest últim, per la qualitat
del fet (la desgràcia de Rugen-
das, pintor esmitjat). Però hi ha
un absurd molt beckettià, en
tota la història. Les comparaci-
ons, els incisos, la peculiar ma-
nera de copsar la realitat que
té l’escriptor argentí doten la
narració d’un gust molt carac-
terístic, allò que enuncio amb
el títol. Per exemple, el rebuig
de la més petita transcendèn-
cia. Aira sempre té a punt el
sèrum de la ironia per hidratar
el seu text, que no sembli
massa eixut. Potser no és la
seva millor novel·la, però paga
la pena llegir-la. És la concreció
d’un estil. La història de cada
nova novel·la de l’argentí sem-
pre és diferent. L’estil, però, re-
sulta inconfusible. Qüestió de
llenguatge propi.

JORDI GARCIA

quadres el malón –ràtzies
d’indis– continua intacta, si de
cas més virulenta encara. Ell es
deu enterament al seu art. Del
seu cos, només n’espera la
força necessària per realitzar la
seva obra, per dur a terme la
seva missió.

NO ÉS FRUIT DE LA FICCIÓ
Aira s’hi havia de fixar per
força. Més d’un es deu haver
pensat que Rugendas era una
criatura de ficció, nascuda de
la seva imaginació una mica
surrealista –jo mateix–. No, Ru-
gendas va existir (la cosa no va,
per tant, d’experiment: res a
veure amb el Jusep Torres Cam-
palans de Max Aub). Rugendas
va viure entre els anys 1802 i
1858, i constitueix un exponent
solar de l’esperit romàntic de
dedicació plena a la ciència de
la naturalesa. I va patir, en efec-
te, aquest episodi truculent, en
la seva pròpia carn facial, que
havia de fer venir salivera a l’es-
criptor argentí.

Krause és un pintor força
més jove que Rugendas, ele-
gant i parençós, però sense ta-
lent (l’efecte compensatori
d’aquesta mena de duets
novel·lescos). El fidel Krause re-
presenta el contrapunt al geni.
Tots dos s’enfronten al proble-
ma de la realitat pictòrica. Els
paisatges, els cels que veuen,
que admiren, ciclopis, mera-
vellosos, els deixen ennuegats
d’emoció: “Deberíamos dibujarlo,
decían. Pero, ¿quién lo creería?”.

Per l’època, i especialment
per la llarga campanya transat-
làntica, és fàcil de creure que
es tracta de pintors naturalis-
tes que, en un altre segle, s’hau-
rien dedicat al fotoperiodisme.
També Aira es complau –tot i
la seva professió de fe en la
brevetat– en una certa des-
cripció naturalista de la situa-
ció. Però on excel·leix, al meu
entendre, és en la subtil dis-
torsió d’alguns fets concrets.
Ens explica la marxa que fan
unes carretes que cobreixen el


