
ALAPAPERERA!
Roncagliolo sol tenir un parell
de projectes frustrats entre
llibre i llibre. De vegades,
de30pàgines. D’altres no
tant, demés de60omolt
dolorosos, de novel·les
senceres. “Si arribo a ser
molt important algundia
–fa broma–, potser quan
mori es publicarà unmunt
deporqueries que vaig
llençar i que apareixeran
del no-res”. Per això, i per si
de cas, Roncagliolo revisa
minuciosament sempre la
paperera. No fos cas que...

TextCristina Sáez
FotosLlibert Teixidó

“Aquíonemveus,mira, JohnTravolta treballa amb
mi”. Sensdubte, SantiagoRoncagliolo (Lima, 1975)
ésunhomeafortunat.Quinovoldria treballar amb
el reide lapistade lesnitsdedissabte?Encaraque,
assegura l’escriptor iperiodistaperuà,mésque
passosdeball, aquestTravolta, unamicaviolent, li
ensenya lapistola i l’apunta, per si se li ocorreaixe-
carel capde la feina.Perònosembla tenirmoltes
distraccionsquanescriu. “Treballoenun llocque
m’obligaa treballar.Ésminúscul, gairebéun taüt!”.

Sensevistes, sense telèfon, sense televisor.Tampoc
ascensor. I és enunacinquenaplanta, laqual cosa
foragita lamajoriadevisitants i faqueRoncagliolo
s’hopensidues i tres i quatrevegadesabansde
baixarabuscaruncafè. “Arribaunmomentenquè
estàs tandesesperatqueno tensmés remeique
asseure’t i escriure”, fabroma.

Imalgratqueexplicat així semblamésunamas-
morraqueunestudi, el cert ésque l’autord’Abril
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Als 25 anys se’n va anar aMadrid a ser escriptor. La primera
novel·la, diu, va batre el rècord de rebutjos editorials. Això
queda lluny, ara les seves obres recullen premis

ELTRAVOLTA
DESANTIAGORONCAGLIOLO

La vida ésmillor
als llibres
“Vaig començar a
llegirmolt ràpid. La
mevamareés escrip-
tora i elmeupare, un
obsésde la cultura”.
ExplicaRoncagliolo
queamb8anys el pare
se’l va emportar auna
llibreria i li vadir: “Ja
n’hi haproude llegir
ximpleries ambdi-
buixets i niciesesper
anens.Ara escolliràs
unanovel·la d’adults
i te la compraré”. I
l’elegidava serTauró,

sí queho sabia, perquè
veniadeMèxic”. I
llavorsRocangliolo
llegia i llegia.Nopodia
sortir de casaperquè
hihavia tocdequeda,
tampocno tenien tele.
Non’hi haviaunaaltra
per llegir. “Després els
pares es van separar,
emvaig fer seguidor
de l’AliançaLima i
l’equip sencer es va
estavellar contra el
mar enunavió... Per
ami realment la vida
eramillor als llibres
queen la realitat”.

a la portadadel qual
apareixia la bèstia
rereunadonanua.
Els pares formaven
part dels intel·lectuals
d’esquerresperuans
aqui la dictadurava
perseguir i va acabar
fent foradel país.
“En tornar alPerú
vamtrobarun lloc
molt violent, debom-
bes, atemptats, apa-
gades.Els companys
d’escola vivienallò en
la inòpia, perquèno
sabienquehihavia
unaaltra cosa, però jo

rojooPudor (totsdosaAlfaguara) asseguraqueel
lloc li encanta i queestà atapeïtde joguines: “Les
vaigportantdelsmeusviatges i ladonaesnegaa
tenir a casa”, explicaentre rialles. “Éscomunquar-
tode jocsperaunnen, onhi sóc joamb lesmeves
idees”.Així, femrecompte, a l’estudihihauna
figuretad’EdgarAllanPoe,unparell depeluixosde
Murakami (l’artista),méscaresde lluitadorsme-
xicans, ninotsdevudúamb lesagulles, unninotde
Jack–eldeMalsonabansdeNadal, amb lacarrossa

i tot–, SamuelL. Jackson. I és clar, JohnTravolta
caracteritzat comaVincentVega, el personatge
queapareixia aPulpFiction. “Enaquestapel·lícula
QuentinTarantino famoltes cosesqueamim’agra-
da fer, combarrejarhumor i violència, utilitzar els
diàlegspercrear suspens, jugaramb l’estructura.
Emresultaunfilmmolt inspirador”.

Roncagliolovaportar lafiguretadeNovaYork, fa
uns set anys.El vacomprardurant la girade la seva

novel·laAbril rojoen laqual ja apareixundetectiu
quenovol investigar resde’allòquepassaenlloc,
FélixChacaltana, i queés tambéelprotagonistade
la sevanovaobra,Penamáxima.Hi apareixTra-
volta, sí, enels seusmillors anys, i té comaescenari
de fonselmundialde futboldel 78 i la sanguinària
operacióCòndor, en laqual vancol·laborar les
dictaduresxilena, argentina iperuana. “Moltde
tot allòqueexplico surtd’històriesquevamviurea
casa.Elmeupareel vaexiliar el governaMèxic”.s
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