
Saber explicar sense pressa
William Ospina arrossega el lector a una de les aventures més boges del descobriment

V
ivim una era que ha con-
demnat els seus narradors 
a les estratègies de la pres-
sa. Sembla que en la novel-

lística contemporània es doni per 
coneguda l’exigència d’un princi-
pi ràpid i d’acció immediata per do-
nar pas a un argument de sobresalt 
continu que ens porti de la mà fins a 
un final contundent. Tot plegat sen-
se aturar el ritme ni un instant per-
què, amb molta sort, el lector no can-
viï el llibre pel comandament a dis-
tància davant la primera dificultat 
de lectura.
 I llavors arriba el colombià Os-
pina i es posa a explicar una de les 
aventures més boges i delirants del 
Descobriment d’Amèrica (o de la se-
va Conquista, com se’n vulgui dir): 
la que va portar Gonzalo de Pizarro 
i Francisco de Orellana a buscar un 
suposat País de la Canyella, un im-
possible bosc de canyellers al mig de 
la selva amazònica que garantia la 
riquesa a qui el posseís. 
 Considero Ospina un dels millors 
escriptors del nostre temps. Fa anys 
que escriu prosa d’un inestimable 
valor poètic i poemes amb contun-
dent capacitat narrativa. El seu as-
saig Las auroras de sangre, sobre la 
crònica en vers del Descobriment 
escrita per Juan de Castellanos, ja 
aportava una anàlisi pròpia, origi-
nal i brillant, del que va significar 
aquesta circumstància històrica. I 
en els seus poemaris abunda la pre-
sència de la vastitud inaprehensible 
del continent americà i de l’atònit 
enlluernament que devia provocar 
als conquistadors entrar-hi en con-
tacte.
 El seu poema titulat Lope de Aguir-

re s’obre amb el vers següent: «Yo vi-
ne a la conquista de la selva y la selva me 
ha conquistado». I, gairebé al comen-
çament d’aquesta novel·la, se’ns diu: 
«La selva despierta en tus colmillos al cai-
mán y en tus uñas al tigre, hace ondular 
la serpiente por tu espinazo, pone ama-
rillos ávidos en tus pupilas y dilata por 
tu piel recelos como escamas y espinas». 
La veu que s’expressa amb aquesta 
altura poètica pertany al narrador, 
un jove allistat a la tropa de Pizarro 
amb l’afany de recuperar l’herència 
que ha perdut després de la mort del 
seu pare. 

PAISATGE ESSENCIAL  / Ospina ens ho 
explica amb falsa lentitud a El País 
de la Canela, una novel·la completa-
ment autònoma que suposa la sego-

na entrega d’una trilogia que es va 
iniciar amb Ursúa i que anirà segui-
da en el futur de Los ojos de la serpien-
te. Al principi del relat sembla que 
ens vulgui parar trampes a l’aturar-
se a descriure amb detall el que en 
un altre text podria passar per sim-
ple exotisme d’attrezzo i no obstant 
aquí és pura essència. Després la his-
tòria s’accelera, hi passen coses ter-
ribles, successos que ens afanyarí-
em a qualificar d’inhumans si no fos 
perquè és precisament al cometre’ls 
quan els seus protagonistes s’huma-
nitzen. Es torna a frenar el text, però 
el lector ja ha entès que, de la matei-
xa manera que els personatges que 
poblen les pàgines, està navegant 
per un riu d’una força i unes dimen-
sions incontrolables, que ja només 

es pot deixar portar pel seu corrent. 
No és tant demanar: si fa poc menys 
de 500 anys hi va haver un grup d’ho-
mes dotats de la fortalesa i de l’ambi-
ció suficients per travessar tot el con-
tinent d’oest a est per uns territoris 
impracticables, demanar-li avui dia 
a un lector que tingui la paciència 
de llegir la seva història sense pres-
ses no sembla exagerat. I la recom-
pensa, d’ordre narratiu, però també 
estètic i moral, és molt més gran per 
al lector que per als protagonistes, 
que buscaven or i canyella i només 
van trobar a la selva un mirall fosc 
per mirar-s’hi. H
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El llibre de la setmana. El poeta i assagista colombià 
William Ospina s’ha instal·lat al segle XVI per narrar la 
meravella i la decepció dels espanyols que es van en-
dinsar per primera vegada a l’Amazònia seguint Gon-

zalo Pizarro i Francisco de Orellana. La seva segona 
entrega d’aquest projecte, i a la vegada la seva sego-
na novel·la, El País de la Canela, ha estat guardonada 
amb el prestigiós premi Rómulo Gallegos.

33 Klaus Kinski, a Aguirre, la còlera de Déu, pel·lícula situada 20 anys després del viatge de Pizarro i Orellana.

Zones de conflicte 

¿Què en sabem de la literatura pales-
tina? Res, o gairebé res. Durant anys 
el poeta Mahmud Darwish, mort 
l’any passat, va personalitzar la veu 
crítica de tot un poble, però hi ha un 
clar desequilibri entre l’atenció me-
diàtica que suscita la regió, diària-
ment, i la seva escassa presència lite-
rària. Club Editor ha començat a po-
sar-hi remei amb la publicació d’un 
dels autors palestins més influents: 
Gassan Kanafani. El reconeixement 
periodístic i literari de Kanafani és 

inseparable del seu perfil polític, en-
cara que la seva obra transcendeix 
els límits del conflicte amb Israel i 
s’ha de veure com una reflexió so-
bre la condició humana. Nascut a 
Acre el 1936, va deixar la seva terra 
el 1948, quan la seva família va ser 
forçada a emigrar al Líban i després 
a Síria. Després d’uns anys a Kuwait, 
va tornar a Beirut, on va ser cofunda-
dor del Front Popular per a l’Allibe-
rament de Palestina i editor del dia-
ri Al-Hadaf. El 1972 va ser assassinat 
per agents del Mossad.
 Tot i la seva curta vida, Kanafa-
ni va deixar una àmplia obra lite-
rària, amb més de 50 relats i novel-

les breus. Aquest volum recull dos 
dels seus títols més reconeguts: Ho-
mes sota el sol (1963, n’hi ha una tra-
ducció castellana a Libertarias) i Re-
torn a Haifa (1969). Homes sota el sol se 
situa el 1958 i narra la peripècia de 
tres palestins que paguen a un con-
ductor d’un camió perquè els por-
ti a Kuwait amagats en una cisterna 
d’aigua, ara buida. El pas de la fron-
tera s’ha de fer a plena llum del dia, 
a 40 graus pel desert. El narrador re-
construeix les raons d’aquests per-
sonatges per lligar el seu destí i por-
tar-nos a un final tan realista com 
desesperançador. 
 La trama de Retorn a Haifa és més 

travada i complexa, però també s’as-
senta en les trampes del destí. Una 
parella de palestins van haver de 
marxar de casa seva el 1947, després 
del setge de l’exèrcit israelià. La fugi-
da els va obligar a abandonar el seu 
nadó acabat de néixer, al qual donen 
per mort. Dues dècades més tard tor-
nen a Haifa per visitar la seva antiga 
casa, ara habitada per una família 
israeliana, i els seus records reben 
l’impacte d’un succés inesperat.
  La força d’aquestes dues històri-
es radica en el seu estil essencial, nu, 
aterridor en la seva sobrietat. Ens se-
gueixen parlant de Palestina i de la 
seva lluita avui dia, però en essència 
es poden traslladar a altres zones de 
conflicte i drama. Desafortunada-
ment, la seva actualitat no decau. H
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Dues novel·les de Gassan Kanafani traduïdes ara al català 
descobreixen un dels autors palestins més influents i compromesos
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S
i jo fos editor, voldria te-
nir al meu catàleg un au-
tor capaç d’omplir-me per 

iniciativa pròpia l’Auditori de 
Barcelona amb un públic de pin-
tes i edats heterogènies vinculat 
entre si només per la relació amb 
un títol. 
 Si  jo fos promotor d’especta-
cles, demanaria la targeta a algú 
capaç de fer pujar dalt d’un esce-
nari, junts i en harmonia, Matt-
hew Tree, Sergi López, Albert Om 
i Nina acompanyada per Elisabet 
Raspall, o Miguel Gallardo, Trici-
cle, Neus Bonet i Joan Miquel Oli-
ver: una llarga rastellera de noms 
d’autors, actors, comunicadors i 
cantants aplegats per un acte, en 
el fons, de lectura.
 Si jo fos gestor cultural mira-
ria d’apuntar-me la fórmula que 
permet sumar i potenciar entre si 
tant de talent que habitualment 
fa la viu-viu per lliure, que sol mi-
rar amb tanta facilitat per sobre 
de l’espatlla els del gremi del cos-
tat i que majoritàriament pen-
sa que els focus són per a altres 

sectors i els llibres lliguen millor 
amb el recolliment i la intimitat.
 Si jo fos lector i no conegués 
en Màrius Serra o el seu Quiet 
(Empúries / Anagrama) i m’ha-
gués perdut diumenge passat al 
vespre la gala Mou-te pels quiets a fa-
vor de les fundacions Guimbarda 
i Nexe, m’ho apuntaria amb sig-
ne d’exclamació a la llista de re-
pesques pendents. Perquè tots sa-
bem per l’escola que els llibres ser-
veixen per aprendre i per fer-nos 
pensar, i sabem per algun amic, 
per molts llibreters i per les llistes 
de vendes que també serveixen 
per entretenir-nos, però de vega-
des sembla que els usos possibles 
dels llibres s’acabin aquí. 
 I això no és així: ni ho ha estat 
històricament ni té per què ser-
ho ara. A més de distreure’ns o fer-
nos reflexionar, els llibres poden 
promoure (han promogut) fenò-
mens socials, poden generar di-
nàmiques inèdites, poden fer visi-
bles parts de la societat que solen 
viure a la penombra de les perifè-
ries. Això és el que Màrius Serra i 
el seu Quiet havien aconseguit fins 
ara a la manera encalmada que 
els llibres treballen, però diumen-
ge tot plegat va fer un salt especta-
cular a partir de l’esdeveniment 
en què va acabar convertint-se 
la convocatòria Mou-te pels quiets. 
Que un llibre i un escriptor (i un 
tema i un protagonista, és clar) hi 
siguin al darrere em sembla una 
excel·lent, molt satisfactòria notí-
cia de final de curs. H

Moure’s 
pels llibres 
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Màrius Serra i 
el seu ‘Quiet’ van 
convertir una gala en 
tot un esdeveniment 

deesi


