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� llibres l’exposició
‘André Kertész. El íntimo placer de leer’

Des de demà fins al 7 de setembre, 60
fotos de l’artista hongarès sobre la lectura.

libros@elperiodico.com
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M
entre la seva tercera no-
vel.la, després de La pell
freda i Pandora al Congo, es
fa pregar, Albert Sánchez

Piñol (Barcelona, 1965) ha decidit
presentar als seus lectors un entrete-
niment: una col.lecció de 13 contes,
Tretze tristos tràngols (La Campana), es-
crits al llarg de molts anys i que no
formen una unitat tancada. «Penso
cada conte com si fos una càpsula,
no escric llibres de contes», aclareix
l’escriptor català traduït a més
llengües, que encara que sigui iden-
tificat com a novel.lista ha freqüen-
tat sempre un gènere «més flexible,
que permet fer coses més rares».

En les seves novel.les, la referèn-
cia més evident és la novel.la d’aven-
tures decimonònica. En els seus con-
tes, Sánchez Piñol reconeix llaços
que porten a Borges, Kafka, Calders...
i a les idees del filòsof Michel Fou-
cault sobre les institucions i els me-
canismes de poder i càstig. Perquè,
com sempre, en un gènere i l’altre,
hi apareix la mirada de l’antropòleg
que torna de l’Àfrica «amb els ulls
molt nets» i descobreix fins a quin
punt «som una de les societats me-
nys lliures que hi ha hagut mai, en-
voltada d’una quantitat increïble de
sistemes de poder».

Els contes del seu últim llibre te-
nen, com a mínim 12, un final trist.
«Però no crec –puntualitza– que si-
guin contes desesperats». La fantasia
hi apareix, per descomptat, però el
que li interessa, diu, «són les rela-
cions que tenen els personatges amb
l’element fantàstic». Perquè, acla-
reix, no fa ciència-ficció.

Els estils són diversos, però hi ha
un tic comú: «M’agraden els contes
en què el lector llegeix una història i
al final es troba amb una frase que li
diu que n’ha estat llegint una altra
de diferent». Cada relat té la seva
«biografia», que inicialment s’havia
d’incloure com a epíleg. Però l’autor
ha repassat, durant una llarga con-
versa, les claus de cada un d’aquests
relats. Intentant no revelar, és clar,
les sorpreses finals.

En un poblet cauen homes de la Llu-
na. Una faula sobre la immigració
–«molt òbvia», afegeix l’autor–, escri-

ta originalment per a un suplement
estival, sobre la poquíssima distàn-
cia que hi ha entre ser immigrant
explotat o autòcton explotador.

S’ha resistit a publicar-la en anto-
logies militants perquè «un conte
no és un sermó» i defuig veure’s bar-
rejat en un debat en què «hi ha mol-
ta tonteria». La dels que no assumei-
xen que la llei és igual per a tothom,
la dels que s’oposen a la construcció
d’una mesquita o a l’obertura de pe-
tits comerços que donen vida a un
barri o la dels que no entenen que
«l’immigrant hi guanya molt vivint
aquí, no hi perd res». Això sí, recor-
da que el primer Sánchez de la seva
família que es va instal.lar a Barcelo-
na «procedia de Cartagena, va arri-
bar nedant i aquí es va quedar, cosa
que no hauria passat si l’haguessin
tractat com tracten els immigrants
d’avui». Es va llançar, explica, des
d’un vaixell negrer que intentava ar-
ribar a port, perseguit per una pa-
trullera.

¿Què necessita una zebra per sobre-
viure a la sabana? ¿Ser més llesta o
més ràpida que el lleó que la perse-
gueix? Doncs resulta que no. Una
narració amb una bona «càrrega de
misèria i de perfídia, perquè potser
la vida és això». Tots, diu per acabar,
hem estat alguna vegada una zebra.
Una zebra egoista, caldria afegir.

Una nau navega pel Bàltic, plena
dels bojos dels quals es desfà periòdi-
cament un pròsper burg mercantil.
«Aquesta història del vaixell dels bo-
jos és molt antiga, possiblement
amb fonament històric». Fa anys, va
guanyar un premi patrocinat per
TV-3: un ordinador, ja obsolet, i un
viatge a Londres del qual, reclama,
no ha sabut mai res.

L’autor de ‘La pell freda’ comenta les claus dels contes que componen el seu nou llibre,
‘Tretze tristos tràngols’, marcat tant per la imaginació com per la mirada crítica de l’antropòleg

Les 13 càpsules fantàstiques
d’Albert Sánchez Piñol

ERNEST ALÓS [ealos@elperiodico.com]

MARTA JORDI

33 Albert Sánchez Piñol, a la plaça de la Virreina de Gràcia, el barri on viu.

ELS PROJECTES

Cine, telefilm i dues novel.les
Sánchez Piñol té l’escriptori ple de
projectes. Però el que ara l’absor-
beix és la redacció d’un guió per a
un telefilm basat en El bosc, un dels
contes de Les edats d’or. La història,
que dirigirà Óscar Aibar, es desen-
volupa a la comarca aragonesa del
Matarranya, durant la guerra civil.
Per sort, el conte es va publicar
abans del rodatge d’El laberinto del
fauno, cosa que evitarà possibles
malentesos. Els projectes audiovi-
suals no s’acaben aquí: prossegueix
el procés de preproducció de l’a-
daptació cinematogràfica de La pell
freda, amb guió i productors dispo-
sats a llançar la pel.lícula als Estats
Units, però encara sense director. I
és que el cinema, diu l’escriptor, «sí
que és una jungla».

Mentrestant, ha aparcat la tercera
part de la seva trilogia novel.lesca,
situada també al Matarranya, durant
la tercera guerra carlista, amb àngels
caient del cel (l’aire, després de
l’aigua de La pell i la terra de Pando-
ra). Ha passat al davant una altra no-
vel.la, Fungus, de la qual ja ha re-
dactat la meitat de capítols. La força
dels personatges, diu, s’ha imposat.
Serà, avança, com «un western hi-
vernal a la Terranova del segle XIX».
Altres projectes s’hauran d’esperar
indefinidament: un assaig sobre els
pigmeus i un altre sobre la guerra del
Rif, en què va combatre el seu avi.
No s’allunyaria tant del seu univers
novel.lesc: el conflicte va marcar,
negativament, i encara avui, la nos-
tra visió del nostre altre particular.

1 Quan queien homes
de la Lluna

2 Tot el que li cal
saber a una zebra...

3 La nau dels bojos
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L
a carrera literària d’Albert
Sánchez Piñol (Barcelona,
1965) va fer un salt qualita-
tiu l’any 2002 amb La pell fre-

da, una novel.la que conjugava
l’aventura i la reflexió sobre l’alteri-
tat amb un llenguatge senzill i direc-
te. Després d’haver estat traduïda a
37 llengües, es pot considerar sens

dubte un dels grans èxits internacio-
nals de la literatura catalana.

Tres anys més tard, el 2005, va
aparèixer la segona part de la trilo-
gia, Pandora al Congo, que va ser rebu-
da sense tant d’entusiasme, tant per
la crítica com pel públic. Com si
l’autor volgués entretenir l’espera
de la tercera novel.la, acaba d’aparèi-
xer el recull de contes titulat Tretze
tristos tràngols.

La meitat dels contes pertanyen al
gènere fantàstic. Alguns són faules
morals que recorden les de Precisa-
ment així, de Rudyard Kipling, men-
tre que algun altre s’acosta a l’al.le-
goria kafkiana. Pel que fa als contes
realistes, hi tenim representat l’estil
documental, la recreació històrica i

l’apunt d’actualitat. Només digues si
encara m’estimes és un entreforc de
vodevil i de l’armari de Nàrnia. En
canvi, La solidaritat que va venir de les
estrelles sembla escrit als anys 70. En
altres peces hi predomina l’acudit,
l’epifania, el gore o el malson. Més
que un recull de contes, doncs, el lli-
bre sembla un catàleg d’estils.

No existeix cap llei que obligui a
la coherència interna, però és difícil
que un recull de contes resulti
creïble si alterna la fantasia trans-
cendent i el realisme documental, la
fe i l’escepticisme, la modernitat i la
postmodernitat. Les dues novel.les
de la trilogia aparegudes fins ara
presenten una contradicció sem-
blant: La pell freda oferia una base de

fantasia decimonònica amb una ca-
pa de reflexió epistemològica, és a
dir, incloïa dos ingredients que es
complementaven sense contradir-
se. Pandora al Congo, en canvi, és un
al.legat contra la fantasia, perfecta-
ment digne en si mateix, però que
invalida La pell freda. Qualsevol autor
pot seguir el solc de H. P. Lovecraft o
el de John Fante, però no tots dos
alhora, perquè condueixen a desti-
nacions diferents.

Entrem a parlar ara de l’estil. En
una novel.la trepidant, l’estil prim i
sec de Sánchez Piñol –fet de frases
curtes i de repeticions, de compara-
cions i de diàlegs planers–, cedeix
generosament el protagonisme a la
trama. No hi fa res, ja que el desple-

gament de la novel.la està per da-
munt de la construcció de les frases.
Podríem dir que Sánchez Piñol és
més bon arquitecte que orfebre. Ara
bé, en un conte no hi ha prou espai
per a l’arquitectura, de manera que
l’estil hi resulta preponderant. Però
si a algú el títol li ha evocat el deves-
sall formal dels Tres tristes tigres de
Guillermo Cabrera Infante, s’equivo-
ca de llibre.

La pell freda va ser un pas de ge-
gant. En comparació, els llibres que
han vingut després han estat retro-
cessos. En comptes d’adormir-se en
els llorers o d’imitar-se, Sánchez
Piñol ha temptat nous camins, que
ens temem que no l’han fet avançar.
Tant de bo aquests passos enrere li
serveixin per agafar embranzida i
aconseguir enlairar-se de nou.

Catàleg d’estils
TRETZE
TRISTOS
TRÀNGOLS
Albert
Sánchez Piñol

Editorial:
La Campana
Pàgines: 176
Preu: 14 z
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així comença...
‘PIZZERÍA KAMIKAZE’ ETGAR KERET

«Ésta es la historia de un conductor de autobús que nunca
se avenía a abrir la puerta a los que llegaban tarde. Este
chófer no estaba dispuesto a abrirle la puerta a nadie».

L’assaig sobre la Camorra napolitana (Empúries /
Debate, a Espanya) és líder de vendes a
Itàlia al complir 100 setmanes a la llista.

¿Què passa si s’encreua un missatge
extraterrestre amb una reunió de la
internacional socialista, en plena
disputa entre faccions comunistes i
anarquistes? «És un conte molt ree-
laborat amb el temps, originalment
era una reunió de no se sabia què»,
precisa. Podria ser també una assem-
blea d’una oenagé, d’aquelles en
què «hi ha quatre membres i cinc
sectors crítics».

L’expressió carregar el mort, converti-
da en conte. Un dels relats marcats
per les idees de Foucault. «Pots ser a
la selva entre salvatges, però sempre
hi haurà un sistema legal de repres-
sió. I quan s’acaba el càstig, el crimi-
nal queda identificat. És fals que la
finalitat de la pena s’esgoti amb la
sortida de la presó». Encara que giri
al voltant d’un parricida, no hi ha
res més lluny que una referència al
debat sobre la violència masclista i
unes lleis que veu amb escepticis-
me. «Jo creia que a igual delicte,
igual pena», comenta. «El conte –afe-
geix– no va sobre el crim, sinó sobre
el procés punitiu».

...d’elefant. Un nen es lleva un dia
amb un avantbraç convertit en una
pota d’elefant. L’únic dels 13 tràn-
gols que no és trist. «En l’estela de
Kafka», assegura, però al revés. «És
un conte que funciona a la inversa
de la majoria dels contes, on els pro-
blemes es resolen o no es resolen.
Aquí la solució és que el problema
no existeixi. Al revés del que passa a
la Metamorfosi, on el pitjor no és que
Samsa es converteixi en escarabat
sinó que al final la família acaba
amb ell, aquí l’entorn salva el perso-
natge».

Un submarinista és absorbit per una
panxa gegant. «Fa 20 anys ja dis-
cutíem amb uns amics si l’anècdota
havia succeït o si era una llegenda
urbana». L’autor del conte recargola
els fets per «veure com acaba la
supèrbia d’un personatge». És un
«conte rendibilitzat», comenta iròni-
cament. Publicat a Holanda, amb ell
ha guanyat un premi que li ha re-
portat una invitació als Jocs de Pe-
quín.

Un dels contes més recents. Un es-
clau manumès reescriu el seu pas-
sat. Les referències històriques, cro-
nològiques i antroponímiques a
l’antiga Roma, reconeix, estan defor-
mades fins a la inexactitud. No li im-
porta. «L’interès està a veure com
l’esforç que dedica el personatge a
aconseguir una cosa és el que l’aca-
ba destruint».

Un esquimal, cara a cara amb un te-
mible ós polar. I també amb el seu
poble i la seva família. «La gràcia és
que t’explica una història, però en-
tre el nus i el desenllaç no saps què
ha passat ni per què, i el lector ho ha
de descobrir». Una ambigüitat que,
en opinió de l’autor, només permet
el conte.

Una altra vegada el mateix recurs.
Una faula, amb espantaocells, corb,
ocells i caçadors. «No escric mai so-
bre la realitat», aclareix Sánchez
Piñol. «En la línia de l’anterior. El
lector –afegeix– pot opinar si els per-
sonatges són víctima o executor.
Què ha fet i per què».

Novament Foucault, en un conte
que, per una vegada, recorda l’esco-
la catalana contemporània del relat
breu, amb aires de Sergi Pàmies o de
Quim Monzó. Les conseqüències de
l’atropellament d’un nen demostren
que «el sistema, per perfecte que si-
gui, sempre serà enemic teu. El sol
fet de ser processat pel sistema et fa
pitjor. Això és el que li passa al per-
sonatge. Es troba amb metges efi-
caços, policies amables i jutges jus-
tos, però el sistema et mortifica i
l’únic que vol és no estar-hi en con-
tacte».

Aquest breu relat remet a un conte
de Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los
dos laberintos. «És un homenatge –diu
Sánchez Piñol– al conte més perfec-
te, del qual algú va dir que està més
a prop de les matemàtiques que de
la literatura». Aquí, potser, la teoria
de jocs substitueix les ciències exac-
tes. «El conte de Borges tracta de la
relació entre naturalesa i cultura,
aquí es parla de la misèria humana».
Aquesta referència arriba fins a una
paràfrasi de la nota a peu de pàgina
–«aquesta és la història que el rector
va divulgar des del púlpit»– que in-
clou el conte de l’escriptor argentí.

Una bonica prostituta cubana, un
matrimoni rutinari i amortitzat, un
armari amb la gola fosca que passa
com una joia de mares a filles, a les
quals rendeix serveis inapreciables,
generació rere generació... «Vaig te-
nir la temptació de convertir aques-
ta història en novel.la, però no dona-
va tant de si, era millor convertir-la
en un conte llarg». En el taller de
Piñol, les peces dels dos gèneres es
barregen.

LES EDATS D’OR

Al principi
van ser els contes
«Vaig començar amb contes breus:
sempre he escrit contes», recorda
l’autor. Encara que només se l’iden-
tifiqui per les seves dues novel.les.
Proa, que tenia a les mans l’original,
no els va publicar fins al 2001. A pe-
nes ningú els va comprar, ni després
de l’èxit de La pell freda. Una de les
explicacions, a part de la irregularitat
dels relats, alguns prometedors, al-
tres propis d’un autor novell, és que
ningú identificava l’Albert Sánchez
de la portada amb el
nove l . l i s ta A lber t
Sánchez Piñol. Una
reimpressió del 2005
va aclarir l’equívoc.
Tot i a ix í , segueix
sent el llibre desco-
negut de l’autor.

L’editorial La Campana va descobrir
un antropòleg lletraferit, membre del
Centre d’Estudis Africans, que es
deia Albert Sánchez (encara sense
Piñol) amb aquests vuit retrats de ti-
rans africans, publicats l’any 2000
(en castellà, per Aguilar, el 2006).
Novament, el contista: «Són vuit
capítols que podrien ser vuit contes,
que és la vocació amb la qual van
néixer». Però la ficció no podia supe-
rar la realitat de les històries de de-
ments com ara Bo-
kassa, Mobutu, Idi
Amin... «És una llàsti-
ma que ens oblidés-
s im d’ inc loure un
capítol sobre Robert
Mugabe», lamenta
ara.

Un oficial atmosfèric arriba a una illa
austral i s’enfronta –i alguna cosa
més– a uns éssers amfibis. ¿Qui és
el monstre? Un best-seller homolo-
gable internacionalment des de la
seva publicació el 2002. Ja se n’han
fet 35 versions (en castellà a Edha-
sa), 31 a llengües estrangeres. A
Rússia, 200.000 exemplars. Xifres de
sis dígits a Alemanya i França...
Només un autor espanyol viu suma
més traduccions: Ruiz Zafón. A l’al-
tura de Javier Marías.
L’autor espera que
una nova versió ca-
nadenca esmenarà la
traducció dels Estats
Units, podada d’es-
cenes sexuals i de
referències a l’IRA.

La vocació literària de Sánchez Piñol
es va activar quan la guerra civil del
Congo el va obligar a fugir i abando-
nar el treball de camp per a la seva
tesi sobre els pigmeus. Hi va tornar
amb la imaginació el setembre del
2005. L’horror de la colonització; el
doble criteri amb què l’home blanc
valora la vida d’un negre; un nou al-
tre al qual enfrontar-se, aquesta ve-
gada sota terra; sexe, novament;
fantasia, però mostrant la tramoia...
A l s pa ï sos en e l s
quals s’ha publicat
ha funcionat discre-
tament, però com
l ’ob ra d ’un au to r
consolidat. En cas-
tellà ha estat publica-
da a Suma.

PALLASSOS I MONSTRES

Quan la realitat
supera la ficció

LA PELL FREDA

El llibre català més
traduït de la història

PANDORA AL CONGO

El retorn
a la selva

altres fronteres
‘GOMORRA’ ROBERTO SAVIANO

4 La solidaritat que va
venir de les estrelles 7 Entre el cel

i l’infern

5 La llei de la selva 8 Titus

6 De petits, tos de gos;
de gran, pota...

9 Ja no puc més

10 L’espantaocells
que s’estimava...

11 Mai no compris
xurros...

12 El Rei de Reis i
les dues ciutats

13 Només digues si
encara m’estimes

LES HISTÒRIES D’UN ANTROPÒLEG
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