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L’argentí Tomás Sánchez Bellocchio i el peruà Ernesto Escobar Ulloa debuten en la narrativa des de Barcelona

Hihaviaunavegadadossudamericans
XAVI AYÉN
Barcelona

Les coses han canviat,
però alguna cosa per
sisteix en l’imaginari
dels llatinoamericans
aspirants a escriptor

que els empeny a identificar la ciu
tat de Barcelona amb el lloc en què
cal venir a triomfar, com si fos el
Hollywoodde la literatura enespa
nyol.Comtotselsmites, téunabase
de veritat, per exemple que aquí hi
ha lesprincipalseditorials. Iqueels
mitjans de comunicació ens ale
gremdelsdebutsprometedors.Co
incideixen aquests dies dues nove
tats de sengles autors, l’argentí To
más Sánchez Bellocchio (Buenos
Aires, 1981) ielperuàErnestoEsco
barUlloa (Lima, 1971), ques’inicien
amb un llibre de contes. Coincidei
xen, a més, a haver saltat a l’altra
banda del mirall: Escobar Ulloa
procedeix del periodisme, i
SánchezBellocchiode lapublicitat.
“Lapublicitat és unamica frívola

–admet l’argentí, autor de Familias
de cereal (Candaya)– i la literatura
empermetunbalanç.Ambientodi
versos relats almónde lesagències,
sense l’odi d’un Beigbeder, per
exemple, perquè és una indústria
com qualsevol altra, com la literà
ria, on hi ha gent de tot tipus. Em

vaig calmar molt quan vaig veure
quenoerenmons tandiferents”.
EscobarUlloa –el seuCanal L ha

estat una referènciadel periodisme
literari barceloní a internet– enfila
diversos relats de Salvo el poder
(Corda) amb l’element comú de la
política: “Veigelpodercomunaco
sanoexclusivad’unàmbit,n’hihaa
les famílies, les cases, les feines, els
bars...” i ell el mostra en petits de
talls significatius. En el cas de les
històries de Sánchez Bellocchio, el

donat Barcelona –on va cursar el
màster en creació literària de la
Pompeu Fabra– per treballar en
una agència publicitària de Mèxic.
Elseullibrereflecteixdiversoscon
tactes –gairebé en la tercera fase–
entreclassessocialsperquè“elcon
trast que es dóna amb l’altre a Sud
amèrica és molt més potent. Des
prés de viure a Barcelona, s’ha en
fosquit lamirada capalmeupaís, ja
que les societats europees són més
justes i homogènies. En canvi, allà
potsnosaberresdeladonaques’ha
ocupat de tu durant vint anys”. Es
cobar Ulloa li dóna la raó: “La des
aparició de la classe mitjana es va
produiralPerúmoltabansqueaEs
panya, ja va començar amb Alan
García als vuitanta, va continuar
amb Fujimori als noranta i conti
nua.Uncontemeutractaaixò”.
El títol deFamilias de cereal pro

cedeix d’un poema de Carla Pravi
sani en el qual “una família cau a
trossos i la poeta diu que li hauria
agradat llançar una xarxa comerci
al i atraparlos a tots en un anunci
feliç de 30 segons.Apartir d’aques
ta imatge, em vaig il∙luminar, per
què explica el meu llibre”, admet
SánchezBellocchio.
Un altre punt comú és la violèn

cia,mésfamiliarenelcasdel’argen
tí imés política en el del peruà, que
reflecteix la Lima dels anys vuitan
ta,on“bombesisegrestosformaven
part de la vida diària”. “Hi va haver
70.000 morts. Segurament la vio
lència no es pot narrar, jo la utilitzo
de context”.Unaltre relat està pro
tagonitzatperunassessordelpresi
dent peruà, que va cada dia a palau
en transport públic. “El violenta
que els temes i conflictes no siguin
el que signifiquen sinó que tan sols
sónutilitzatscomaarmapolítica”.
L’aparent realisme de Sánchez

Bellocchio pot enganyar, ja que la
versemblançadevegadesésviolen
tada, com el seu ús dels animals,
“queapareixencoincidint ambepi
fanies macabres”. I Escobar Ulloa
adopta de vegades una tècnica a
l’estil Jaume Cabré, fusionant èpo
ques ipersonatgeshistòrics.
I ara? Tots dos escriuen una no

vel∙la.Siperseverenenlasevavoca
ció, tornarem a parlar un dia d’Es
cobarUlloa iSánchezBellocchio.c

KIM MANRESA

Elsdosautors
continuenveient la
capitalcatalanacomel
lloc idealperesdevenir
escriptorencastellà

punt en comú serien les famílies
disfuncionals o “el buit entre gene
racions”.
Alguns episodis de Salvo el poder

estan protagonitzats per personat
geshistòrics, comelCheGuevarao
Mao. “Quan detenen el terrorista
més buscat del Perú –explica l’au
tor–, Abimael Guzmán, la policia li
requisa tot el que té. Ell els demana
quelipermetinconservarunsolob
jecte, la insígniaquelivaposarMao
Zedongalpit quanvaanara laXina
a fer un curs de lluita armada. Vaig
voler imaginar com va passat tot.
Abimael Guzmán és un homemolt
peruà:pledecomplexos, autoritari,
masclista...Encomptesdepintarlo
com un monstre abominable, el
tracto d’una manera quotidiana,
perquè ens vegem a nosaltres ma
teixos allà, tota aquesta podridura
que portem a dins”. Al Che el pre
sentaviu:novamoririesvaconver
tir en el dictador de Bolívia. “Espe
culo amb què hauria passat si... Ell
hauria provocat un clima de tensió
molt gran a l’Amèrica Llatina, que
hauriafetcaureelcomunismeaEu
ropaabansdel 1989”.
Sánchez Bellocchio ja ha aban

ELISA BERNAL

Sánchez
Bellocchio.
Fruit del màster
que ha cursat a
la UPF, es va
decidir a recopilar
i reescriure els
seus contes,
que ha recollit a
Familias de cereal

Escobar
Ulloa. El peruà,
resident a Barce
lona, ha aparcat
el periodisme per
publicar Salvo el
poder (Comba),
en què analitza
les relacions
de dominació

PANORAMA

ElPSOE iPodem
es reuneixen ambels
escriptors pensionistes

SantiagoCalatrava dissenya una
torre per a l’emirat deDubai

CalixtoBieito, nou
director artístic del
teatreArriaga deBilbao

Imatge virtual de la torre

wEl PSOE i Podemmantindran
avui al Congrés sengles reunions
amb la plataforma Seguir Creant,
formada per escriptors, actors,
músics i artistes que reivindiquen
poder compatibilitzar la seva
pensió en jubilarse amb les retri
bucions que puguin aconseguir
com a creadors. El secretari de
Cultura del PSOE, Iban García, ha
explicat que des del grup socialis
ta mostraran als creadors la seva
disposició a intentar frenar
aquells expedients que actual
ment Hisendamantingui en
funcionament, o treballarà perquè
es revisin els que ja s’han resolt.
La plataforma ja es va reunir amb
Ciutadans. / EP

wL’arquitecte valencià esta
blert a Zuric Santiago Cala
trava ha guanyat el concurs
per construir una torre ob
servatori, d’alçària encara no
especificada, a Dubai. Sa
altesa el xeic Mohamed bin
Raixid alMaktum, primer
ministre de la Unió dels Emi
rats Àrabs i governant de
Dubai, va donar dissabte
passat el vistiplau al projecte.
El calendari de construcció
no ha estat revelat. El nou
edifici serà construït per
Dubai Holdding i Emaar
Properties, la mateixa empre
sa que va aixecar la Torre
Califa, la més alta del món
fins ara. Fonts de l’emirat han

apuntat que l’obra de Santia
go Calatrava, destinada a
l’àrea de Dubai Creek, està
cridada a convertirse en una
atracció, tant cultural com
turística. D’acord amb la
imatge virtual facilitada pels
portaveus de l’arquitecte a
Espanya, la torre superposa
diverses plantes a la seva part
superior, se sustenta en una
estilitzada columna i està
envoltada per un entramat de
cables que n’asseguren la
subjecció a terra. Ara a la
cartera d’encàrrecs de Santia
go Calatrava hi figuren pro
jectes a Qatar, la Xina, Tai
wan i els Estats Units, entre
d’altres països. / Redacció

wCalixtoBieito tornaaEspanya.
Sensedeixarel seuactual càrreca
Suïssa, aBasilea.Elquevaserdirec
tordelRomea i sensdubteésundels
directorsmés internacionalsde
l’escenaespanyolade lesúltimes
dècadeséselnoudirectorartísticdel
teatreArriagadeBilbao, càrrecque
araperaracompatibilitzaràambel
dedirectorartístic residentdelThe
aterBasel.L’Arriagahaestatdirigit
entred’altresperLluísPasqual ides
de favuit anys l’encapçalavaEmilio
Sagi.Bieito (MirandadeEbro, 1963)
volposarloalpanoramaeuropeu,
comelGuggenheim.Durantel seu
mandatportaràaBilbaomoltesde
les sevesproduccionsqueencarano
s’hanvist aEspanya. /Redacció


