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Joc nou

Memòria del Congo

L
a darrera novel·la
d’Albert Sánchez
Piñol té el Congo
colonial com un
dels seus escenaris
principals; la dar-

rera de Lluís-Anton Baulenas,
la recuperació de la memòria
històrica recent del país. La me-
mòria colonial ha estat sovint
enterrada i interessadament
oblidada, exactament com els
cadàvers de les fosses de la
Guerra Civil que ara s’obren.
Pensem només en les dificul-
tats que té Turquia per acceptar
el genocidi armeni i en els lli-
bres de text nord-americans en
què fins fa poc no hi havia res
que parlés de l’esclavatge dels
negres, i en els del Japó, que va
originar un conflicte amb la
Xina per les coses que deien i
les que tapaven de les malifetes
de l’exèrcit imperial a la Segona
Guerra Mundial. Aquí, els lli-
bres d’història del temps del
franquisme no deien res del
president Companys i molt poc
de Manuel Azaña i altres repu-
blicans. La literatura, sovint,
ajuda la història a fer memòria.

Bèlgica, una petita nació que
ha celebrat no fa gaire el 175è
aniversari del seu naixement,
vadominarelCongodurantmig
segle. El Congo Belga, es va dir
un temps, i es considerava pro-
pietat privada del rei Leopold II,
que va voler amb la possessió de
l’extensa colònia allargar les
fronteres del petit pays, segons
Jacques Brel. Estat Indepen-
dent del Congo, es va dir també
a finals del XIX, i ja és cas per-
què el que hi imperava era l’es-

clavatge més ferotge, els negres
eren obligats a treballar per ob-
tenir vori i cautxú per a la nova
indústria de bicicletes. Els mè-
todes de reclutament eren bru-
tals, i els capatassos van servir
de model per al Kurtz delCorde
les tenebres, de Joseph Conrad,
que va interpretar Marlon Bran-
do en la transposició que en van
fer al cinema a Apocalypse
Now, passant la selva africana a
la del Vietnam de la guerra. El
rei Leopold va fer una fortuna
immensa i el seu exèrcit privat
era l’encarregat de reclutar els
negres i imposar-los la quota de
goma o de vori que havien de
portar si volien recuperar les
seves dones, que agafaven com
a ostatges. Mark Twain va es-
criurepamfletscontraelrei iAr-
thur Conan Doyle un llibre, El
crim del Congo. Els francesos a
l’Àfrica Equatorial, els alemanys
al Camerun i els portuguesos a
Angola van fer més o menys el
mateix. Les nacions europees
hauríem de mirar les catàstro-
fes actuals d’Àfrica amb un sen-
timent de culpa i reparació.

La possessió del món, que és
el títol d’un llibre sobre el colo-
nialisme, era l’ambició d’aques-
tes nacions. A la novel·la de Sán-
chez Piñol hi trobem el decorat
d’aquell Congo colonial i l’ambi-
ció possessiva dels dos germans
britànics que hi van a fer fortu-
na sense miraments. Però el lli-
bre del nostre autor és una fic-
ció fantàstica, no una denúncia;
és una aventura amb fons his-
tòric, no una tragèdia de la hu-
manitat. A molts lectors, però,
potser els obrirà la gana per co-
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“El rei
Leopold II de
Bèlgica va fer
una fortuna
explotant com
a esclaus els
habitants del
Congo”

Hi ha en la vida pràcti-
ca recurrències que
semblen inevitables.
De manera indefec-

tible, quan un visita estrats
intel·lectuals d’altres països,
arriba un punt en què l’interlo-
cutor fa una referència al teu
món i tu el sents estrany, com
si hi hagués alguna cosa, de ve-
gades fàcil d’explicar i d’altres
no tant, que l’altre no se’n fa
càrrec. El savi de Croàcia em

contava que en temps d’en
Tito s’havien inventat un idio-
ma mixt, el serbocroat –com si
en Franco hagués decretat
l’existència del castellà-català, i
és aquí on em vaig sentir es-
trany–, que ensenyaven a les
escoles, i que ara, amb la situa-
ció normalitzada, l’elemental
lògica lingüística havia separat
el croat del serbi. Ara bé, abans
uns coneixien l’idioma dels al-
tres, i la joventut d’ara no.

Vaig estar a punt de dir
que la situació d’abans era
tan injusta com absurda, i
que sens dubte havia passat
el millor per a tots, però tenia
l’avantatge que les dues po-
blacions tenien accés directe
l’una al món de l’altra. Però
no ho vaig fer, pel temor a
produir en l’interlocutor l’in-
desitjable efecte que jo tam-
poc no m’havia fet el càrrec
de la situació.

A Croàcia,
en temps
de Tito, es
van inven-
tar un idio-
ma mixt: el
serbocroat

Illes perdudes

Albert Sánchez Piñol, autor de ‘Pandora al Congo’. XAVIER BERTRAL

Miquel
de Palol

Serbocroat

nèixer més coses d’aquell perío-
de. ¿Qui recorda avui el líder Pa-
trice Lumumba, el primer i
últim governant elegit demo-
cràticament i assassinat pels
seus rivals, amb la complicitat
de l’antic poder colonial i, diuen,
dels EUA? ¿Qui ha demanat
perdó, ara que tothom en de-
mana per qualsevol ferida,
d’aquests fets? Recordem la
protesta contra el pobre negre
de Banyoles, que al costat de les
barbaritats comeses al conti-
nent africà, era una anècdota
mínima.

A Brussel·les s’ha obert una ex-
posició al Reial Museu per
l’Àfrica Central en la qual es
mostra aquest passat colonial,
tot i que amb distorsions i fugi-
des d’estudi. Els grups alterna-
tius han protestat amb publi-
cacions que posen les veritats o
visions que manquen a la ver-
sió oficial. A cap Estat li agrada
reconèixer les parts més ver-
gonyoses del seu passat, però
l’exposició ha estat un pas en-
davant en el reconeixement del
crim. No es parla, per exemple,
del percentatge exacte de mor-
taldat entre els nadius que va
suposar la colonització, alguns
parlen del 50%. Llegeixo que el
Museu guarda una de les mi-
llors col·leccions d’art africà, i
sis milions d’insectes, 70.000
mapes, 600.000 fotografies...
etcètera. A la capital d’Europa
recuperen una memòria per-
duda fa molts més anys que la
que aquí comencem a rescatar.
Un gest insuficient, però espe-
rançador.


