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E
n aquesta hora
un pèl agitada
que caracteritza
el panorama edi-
torial català d’ara

mateix val la pena fixar-se en
la feina que fan algunes em-
preses editores que, tant per
la seva dimensió com pels
seus platejaments estratè-
gics, es queden al marge dels
grans moviments de fusió (i
convulsió) que estem vivint
en aquests dies.

És el cas de La Campana,
l’empresa que edita el llibre
que ara comentaré, però
també el d’altres editorials
que encara tenen molta
cosa per dir i molt camí per
recórrer. Sortosament,
m’apresso a afegir.

Des de la seva creació,
ara farà vint-i-un anys, l’edi-
torial d’Isabel Martí ha
sabut mantenir una opció
que aquí es pot considerar
poc habitual però que, en
canvi, a Europa és la més
estesa: sense menystenir la
narrativa i la literatura de
creació –seu és el mèrit, per
exemple, d’haver donat a
conèixer Sánchez Piñol i
Lolita Bosch, per parlar de
casos recents– el catàleg de
La Campana dedica un
espai prou considerable a
allò que se sol despatxar
amb el nom de no-ficció. És
a dir: divulgació històrica,
pensament, periodisme,
memòries, viatges i un llarg
etcètera.

Noms com ara Xavier Roig,
Salvador Cardús, Lluís Per-
manyer, Josep Maria Terri-
cabras i Francesc Sanuy
estan associats a projectes
literaris que sense l’existèn-
cia d’una editorial com La
Campana, amb la vocació
d’obrir l’espectre fins més
enllà d’on solen arribar les
altres, tindrien una exis-
tència molt més precària.

Una de les línies més in-
teressants del catàleg
d’aquesta editorial, i que
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Un llibre que fa
pensar perquè
té lectures
adaptables a la
realitat actual

ninsular sense cap mena de
vergonya ni d’escrúpol.

Una gent que considerava
que tots els negres eren
mandrosos i degenerats va
ser la que va estar espoliant
–la majoria de les vegades
amb destí a les pròpies but-
xaques– les riqueses d’aquell
indret tot imposant un
règim civilitzador que tenia
tots els components del sim-
ple esclavatge. Un guàrdia
civil a la selva és, després de
la sorpresa inicial, un llibre
que fa pensar perquè té unes
quantes lectures que poden
ser adaptables a la realitat de
més cap aquí.

“Somos un gobierno de
fuerza, no de razón”, deia el
governador quan algú se li
adreçava demanant una ac-
titud més respectuosa amb
els drets de la gent. Quasi
un segle després, al perso-
natge que la va proferir se li
continua entenent tot.

il·lustra perfectament el
que he intentat exposar en
els anteriors paràgrafs, és la
que podríem denominar
africanista. Una línia en la
qual trobem els imprescin-
dibles Pallassos i monstres,
d’Albert Sánchez Piñol, les
històries d’Eric Orsenna i
d’Alexander McCall Smith i
l’escruixidor testimoni del
nen soldat Lucien Badjoko.

En aquesta mateixa línia ara
La Campana fa un pas més
i edita per primera vegada
en català un llibre de l’an-
tropòleg Gustau Nerín,
l’home que està considerat
com el més prestigiós ex-
pert en temes africans del
nostre país. Un llibre que,
per comptes de centrar la
seva atenció en indrets dis-
tants d’aquell enorme con-
tinent, ens parla del pas
dels espanyols com a colo-
nitzadors per la Guinea

Equatorial. Un tema que,
encara que sembli mentida,
fins ara ha aplegat poquís-
sima bibliografia.

Un guàrdia civil a la
selva és una història que,
tot i ser rabiosament fidel
a la realitat, conté ele-
ments d’esperpent i de tra-
gicomèdia en dosis sufici-
ents per fer-nos creure que
estem davant d’una edifi-
cació literària bastida amb
la imaginació més desfer-
mada.

Gustau Nerín concentra
el seu relat en la figura de
Julián Ayala Larrazábal, un
obscur militar traspassat a
la Guàrdia Colonial a prin-
cipis dels anys 20 amb la
missió de contribuir a la pa-
cificació –és a dir, a la sub-
missió– dels indígenes de la
colònia.

El llibre de Nerín repassa
la trajectòria d’aquest per-
sonatge fins ara desconegut

i, de passada, ens presenta
la panoràmica d’una època
en què l’Església, amb els
pares claretians en primer
terme, i les forces armades,
amb l’aquiescència del go-
vern de Madrid, combina-
ven esforços per acabar
amb l’ètnia dels fang a base
de prohibir els seus cos-
tums, la seva llengua i els
seus codis de relació i orga-
nització interns.

No parlo de segles enrere.
Estic segur que als lectors
més veterans els sonaran
noms com ara Elobey, Co-
risco, Annobon i Fernando
Poo, ja que encara s’estudi-
aven a les escoles dels anys
50 sota l’epígraf de “posesi-
ones españolas en África”.
Doncs bé, la riquesa
d’aquests indrets va ser es-
poliada sistemàticament
per una cort de sàtrapes
vinguts de la metròpoli pe-

L’antropòleg Gustau Nerín està considerat com el més prestigiós expert en temes africans del nostre país. FRANCESC MELCION


