
GUARDONS DE CINE

Alexandra 
Jiménez guiarà la 
gala dels Feroz
Alexandra Jiménez i Paco Cabezas, 
protagonista i guionista de Spanish 
movie, seran els encarregats, el 27 de 
gener vinent, de conduir a Madrid 
la gala de la primera edició dels pre-
mis de cine Feroz, organitzats per 
l’Associació d’Informadors Cinema-
togràfics d’Espanya. Els nominats es 
donaran a conèixer demà.  Hi haurà 
fins a cinc candidats per cadascuna 
de les 11 categories.

PREMI TEATRAL

Carmen Machi 
rep avui el 
Memorial Xirgu
Carmen Machi rebrà avui a l’Insti-
tut del Teatre el Premi Memorial 
Margarida Xirgu, que atorga la Pe-
nya Carlos Lemos i que en aquesta 
edició compleix 40 anys. El guar-
dó distingeix el treball de l’actriu 
a Dispara-Agafa tresor-Repeteix, de 
Mark Ravenill. El nou Premi Anna 
Lizaran a la millor actriu revelació 
serà per a Meritxell Calvo per Ve-
nus in fur, de David Ives.

NOVETAT EDITORIAL

‘Sadhana’, 
de Tagore,  
en català
L ’ e d i t o r i a l  F r a g m e n t a  d e 
Barcelona ha publicat en català 
Sadhana. El camí de la vida, de l’au-
tor bengalí Rabindranath Tago-
re, el primer escriptor no euro-
peu que va rebre el Premi Nobel 
de Literatura, per commemorar 
precisament els 100 anys de la 
concessió. La traducció és de Jan 
Rosell i el pròleg del teòleg i an-
tropòleg Xavier Melloni.

ANTOLOGIA NARRATIVA

Un punyal tatuat en un ventre fe-
mení compleix el seu destí. Un vell 
que tem la mort contempla com 
s’acosta a cavall. Rituals antics, fan-
tasmagories cruels, fantasies que 
farien les delícies de Kafka. Són al-
guns temes i ingredients dels re-
lats del veneçolà Ednodio Quin-
tero (Las Mesitas, Trujillo, 1947), 
gran del conte llatinoamericà, res-
pectadíssim escriptor d’històries. 
En va escriure moltes, però fa més 
d’una dècada que es va afartar del 
gènere. «Vaig sentir que ja domi·
nava la forma i em va abandonar 
la il·lusió. A ve·
gades em vé·
nen arguments 
i em tempta la 
idea d’escriu·
re’ ls,  com el 
d’aquell taxista 
que trasllada el 
seu passatger 
al mateix lloc en 
què l’ha recollit. Però no, no ho vaig 
fer. Avui les novel·les em permeten 
formes més obertes, més interes·
sants», explica l’autor, que ha pas-
sat uns dies a Espanya, on el 2004 
es va donar a conèixer amb la seva 
novel·la Mariana y los comanches. 
 Quintero no renega dels seus 
primers contes, en l’estela dels de 
Julio Cortázar, amb qui molts joves 
del seu país van descobrir la litera-
tura. Avui Tatuaje, la història del 
punyal, per exemple, es reprodu-
eix en 300 pàgines web. Candaya 
acaba de publicar Ceremonias, un 
llibre que abasta el millor de la se-

va producció primerenca, entre el 
1974 i el 1994, i que, amb el ja editat 
Combates, ofereix una completa pers-
pectiva del seu treball en el gènere.
 Quan tenia 25 anys i tirava per a en-
ginyer forestal, a Quintero li van pre-
miar un conte amb Juan Rulfo i Juan 
José Arreola en el jurat. A Veneçuela 
a penes se’n van assabentar; la fama li 
va venir més tard. Allò ni tan sols li va 
servir per conèixer Rulfo quan va viat-
jar a Mèxic, perquè el dia abans de la 
cita l’autor de Pedro Páramo havia aga-
fat una mona important i va excusar 
per telèfon la seva assistència. D’Arre-
ola, l’altra glòria de les lletres mexica-
nes, en guarda altres records. «Li van 

descobrir un bust 
a Guadalajara i 
ell se sentia més 
que còmode, in·
flat d’orgull. No hi 
ha res que m’hor·
ripili més en un es·
criptor».
 Quintero és un 
home a qui enca-

ra avui, als 64 anys, el sorprenen els 
seus propis misteris. ¿Com és pos-
sible que un noiet d’un poble per-
dut dels Andes veneçolans, de tot 
just 500 ànimes, arribés a entusias-
mar-se amb la literatura japonesa? 
¿Com acabaria filtrant-se en els seus 
primers contes quan quasi ni n’ha-
via llegit? Les afinitats segueixen ca-
mins estranys. «Vaig arribar als es·
criptors japonesos per Rashomon, 
d’Akira Kurosawa, i a aquesta pel·
lícula per l’impacte que em va pro·
duir una adaptació nord·america·
na. A partir d’aquí vaig conèixer Agu·
tagawa, Tanizaki... Així em vaig fer 
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japonòleg». A Quintero, ulls amet-
llats, pell colrada, maliciós, li agra-
da explicar amb detall la falsa his-
tòria que és fill d’un japonès errant 
que va deixar la seva llavor a Vene-
çuela i després es va escapar. Una 
vegada ho va fer amb tal convenci-
ment que va enganyar Bernardo At-
xaga, que va repetir la història en 
un congrés. 
 La seva feina a la selva com a engi-
nyer li va donar ocasió de visitar els 
23 estats del seu país, mentre els es-
tassadors li esbrossaven el camí. Tam-
bé va aprofitar per escoltar relats de 
jaguars, sentir els seus rugits en l’es-
pessor i reviure sobre el terreny mol-
tes de les gracioses històries que li 
explicaven les seves ties –«després 
m’he adonat que eren igualetes a les 
de Les mil i una nits»– o el seu verda-
der pare, que el va tenir als 54 anys pe-
rò no el va abandonar mai. 
 Potser l’ingredient més genuí 
dels relats de Quintero és el dels 

33 Fabulador 8Ednodio Quintero, en la seva recent visita a Barcelona. 

ALBERT BErTRAN

La sorpresa 
d’Ednodio 
Quintero
El celebrat escriptor veneçolà publica a 
Espanya el seu llibre de contes ‘Ceremonias’

«Una cita de 
Borges diu que 
la literatura no 
és més que un 
somni dirigit»

seus propis somnis. «Una cita de 
Borges diu que la literatura no és 
més que un somni dirigit. Un dels 
meus contes, Casa, és la fidel 
transcripció d’un somni, només li 
vaig canviar el final. Jo acostumo 
a tenir somnis espectaculars i, per 
sort, els recordo al despertar·me».  
 Avui Quintero no reconeix la Ve-
neçuela en què va néixer. La violèn-
cia dels seus contes és tot just un 
estat mental. «És una espècie de 
sublimació, perquè jo sóc una per·
sona molt tranquil·la». La violència 
social l’exaspera molt més. «Méri·
da, la ciutat on visc, era tan ama·
ble que quan robaven un cotxe sor·
tia als diaris, però això ha canviat. 
L’altre dia van matar un professor 
al mateix pont que jo solia traves·
sar amb la meva filla tornant del ci·
ne. És terrible».
 La manera de no deixar-se vèncer 
per a Quintero és continuar amb la 
feina. Ara està entestat a escriure les 
històries de la seva pròpia crònica fa-
miliar. ¿Serà una manera de tornar al 
conte? «Potser. Ja ho veurem». H 

«Vaig arribar 
als escriptors 
japonesos per 
‘Rashomon’, 
d’Akira Kurosawa» 
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