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Més amunt
dels fonaments

➤ Emili Rosales (Sant Carles
de la Ràpita, 1968) va entrar
dins el món literari com a
poeta, amb els llibres Ciutats
i mar (1989) i Els dies i tu
(1991). Després va publicar a
l’editorial Columna les no-
vel·les La casa de la platja
(1995), Els amos del món (1997)
i Mentre Barcelona dorm (1998).
Amb La ciutat invisible i el
premi Sant Jordi, Rosales
consolida la seva trajectòria
novel·lística. En aquests mo-
ments, el llibre ja s’està tra-
duint a l’alemany, el francès
i el castellà, fet que no deixa
de ser sorprenent per una
novel·la recent d’un autor
jove sense estar publicada
abans en castellà. Rosales
treballa com a editor a Pla-
neta, on no ha tingut la ne-
cessitat de publicar el llibre,
“per higiene”, assegura.

Actualment, l’escriptor de
la Ràpita no està treballant
en cap novel·la, tot i que té
“un parell d’idees”. Ja avan-

ça, però, que “segur que tor-
narà a haver-hi protagonis-
tes viatgers que van amunt i
avall”. Li fa por repetir-se,
però “tornar sobre una mina
no és repetir-se, sinó fer co-
ses noves a partir dels ma-
teixos materials”. “Un autor
–continua– ha de trobar la
seva personalitat i tenir una
manera de fer: les coses que
fa han de ser diferents però
ha d’haver-hi un moment
que tingui una personalitat,
donada pels escenaris, per la
manera de narrar, pel punt
de vista sobre totes les co-
ses... Probablement no m’a-
llunyaré gaire d’aquesta me-
na d’escenaris que he fet
servir fins ara”.

Encara que ja no publiqui
poemes, Rosales encara en
llegeix, “sobretot els clàssics
catalans, com ara Carles Ri-
ba, que havia llegit molt a
fons, Ausiàs March i un poe-
ta poc conegut, dur i esplèn-
did com és Bartomeu Fiol”.
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Un moment del lliurament del premi Sant Jordi a Emili Rosales

Narcís Oller parlava de la
borsa, i el que ara congrega
gent al voltant de festes són
aquests fenòmens.
F.B.V. Moltes novel·les recents miren
la realitat de prop. La novel·la
abstracta queda cada cop més
lluny?
E.R. La realitat i la història cul-
tural són tan riques que per-
meten triar tant com en el
camp de la imaginació, i per
tant permeten de construir a
partir de trossos de la història
cultural, però no crec que
s’hagi acabat la narrativa de
situacions abstractes. Potser
ara està més en voga la reali-
tat, però a mi això no m’ha
preocupat mai; aquest llibre
el vaig començar a parir fa
cinc anys, quan aquest auge
no havia començat. Hi ha ex-
cel·lents novel·les d’una mena
i de l’altra. És possible que hi
hagi una demanda dels lec-
tors d’atansar-se al seu uni-
vers cultural, ja siguin fets
històrics o artístics, a través
de la ficció. A la meva novel·la,
l’anècdota històrica queda
absolutament supeditada a la
construcció de la identitat del
protagonista de l’actualitat, i
només apareixen en la mesu-
ra que hi tingui a veure.
F.B.V. ¿Va viure igual que el seu
personatge la vinguda del poble a
Barcelona?
E.R. Vaig venir a estudiar filo-
logia, i a partir de llavors he
viscut a cavall entre Barcelona
i les Terres de l’Ebre, a part
d’un any que vaig viure a
Londres. Per a qualsevol es-
criptor català Barcelona és la
capital on ha d’anar, és així de
clar.

F.B.V. ¿No s’imagina vivint a Sant
Carles, ara?
E.R. No, perquè també sóc edi-
tor, i Barcelona ofereix opor-
tunitats culturals que no hi
ha en un poble, que ofereix
coses a les quals no he re-
nunciat perquè hi vaig molt
sovint.
F.B.V. Com viu l’allunyament del
poble?
E.R. Per a mi el fet de ser de fora
de Barcelona és una gran
oportunitat. Disposo d’una
quantitat de material narra-
tiu simplement pel fet de ser
d’un poble llunyà amb una
certa idiosincràsia. És una
combinació molt creativa.
Barcelona és estimulant però
també angoixant, de manera

que per a mi també és indis-
pensable poder fugir.
F.B.V. ¿Sant Carles sempre serà casa
seva?
E.R. Sí, i en el fons és un dilema
no resolt, i potser si el resolc
no podré escriure més novel-
les... Quan acabo una novel·la
m’adono que en el fons sem-
pre hi ha una ansietat sobre el
tema d’on ets. És una qüestió
realment viva, per a mi. Tam-
bé resulta que l’evolució que
estan seguint els pobles del
litoral fa que tots s’assemblin
més els uns als altres, i podria
ser que arribés un moment
que anar-hi ja no tingués el
mateix efecte balsàmic.
F.B.V. Viuria en la nostàlgia...
E.R. Sí, però encara no hem ar-
ribat a aquest punt. Amb tot,
algú que no hagi viscut al po-
ble els últims trenta anys li
costarà de reconèixer-lo... Hi
ha una part del poble que no
s’ha transformat, la idiosin-
cràsia es pot reconèixer per-
fectament perquè mai el tu-
risme o els forasters han des-
bordat la vitalitat pròpia del
poble, encara.
F.B.V. L’aïllament també preserva,
no?
E.R. Sí, però de tota manera,

bona part de la literatura que
més m’ha interessat va sobre
això, com El guepard, de Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, el
Camí de sirga, de Jesús Montca-
da, algunes de les novel·les de
Baltasar Porcel sobre la Ma-
llorca d’un determinat mo-
ment... Es tracta de com a
partir d’un món bastant tan-
cat, fins i tot potser claustro-
fòbic, tu crees un món novel-
lístic.
F.B.V. Se li ha retret que la seva no-
vel·la és una mica espectacular...
E.R. Sobre aquest tema he rebut
els més grans aplaudiments i
els xiulets més forts, i l’única
resposta que tinc és el que he
escrit. A l’editorial alemanya,
la francesa i l’espanyola que
l’estan traduint els sembla
molt bé, i a molts lectors,
també. Per a mi l’exigència li-
terària és el primer en una
novel·la. També crec que una
novel·la ha d’explicar una his-
tòria. Comprenc que hi hagi
gent per a qui la concepció es-
tètica bandegi que una novel-
la pugui explicar una història,
no tinc res a dir-hi però no és
la meva concepció. M’interessa
que hi hagi personatges als
quals els passin coses, que vi-

atgin, que tinguin contradic-
cions, que s’enfrontin a dile-
mes, que topin amb el poder
de tant en tant o que l’exer-
ceixin... Això és als meus lli-
bres i ja n’està plena la gran
literatura com ara La Cartoixa
de Parma, Guerra i pau i les no-
vel·les de Dumas i de molts
autors contemporanis.
F.B.V.Va començar escrivint poe-
sia. Què queda de l’Emili Rosales
poeta?
E.R. Moltíssim: els meus millors
poemes són a les novel·les,
sens dubte. El traç poètic s’ha
incorporat a la novel·la, i crec
que és esplèndid. No vull dir
que la poesia no hagi d’adop-
tar la forma tradicional que
té, però hi ha novel·les al segle
XX que contenen grans poe-
mes. A les novel·les de Faulk-
ner hi ha la gran poesia del
segle XX, fins i tot millor que
grans poetes, o hi ha novel·les
de Mercè Rodoreda en què hi
ha boníssima poesia catalana,
i paràgrafs de Josep Pla que
per a mi són la millor poesia
catalana del segle XX. La no-
vel·la s’ha convertit en una
gran esponja que ho incorpo-
ra tot. És el gènere que tri-
omfa a la nostra època perquè
és capaç de fagocitar-ho tot: la
poesia, l’assaig, les memòries,
els viatges... Això no vol dir
que un dia jo no pugui tornar
a publicar un llibre de poemes
normals.
F.B.V. Al llibre trenca una llança a
favor del sentiment religiós...
E.R. Bandejar l’espiritualitat
de la vida d’una persona és
tan bèstia com bandejar-ne
la sensualitat. La croada an-
tireligiosa és tan absurda i
empobridora per a qui la pa-
teixi com la croada fona-
mentalista, són dues cares de
la mateixa moneda. El món
intel·lectual i literari funcio-
na sovint a través de tòpics, i
un d’ells portat fins a l’ex-
trem és que l’Església catòli-
ca o els catòlics són d’una
sola manera, és una carica-
tura. L’Església catòlica és
l’únic club en què el 99 per
cent dels afiliats estan en
desacord amb el que diuen
els seus dirigents.


