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“Els escriptors som 
caçadors de detalls”
Trenta-quatre anys. Sis novel·les 
des del 2003, cinc de les quals pre-
miades. Hotel Indira, reconeguda 
amb el 34è Sant Joan de novel·la 
–que anteriorment han guanyat 
Miquel Bauçà, Vicenç Pagès Jordà, 
Baltasar Porcel i Valentí Puig, en-
tre d’altres–, explica el periple d’un 
jove escriptor en crisi que torna a 
Mallorca, on treballa de recepcio-
nista a l’hotel del seu tiet, que dóna 
títol a la novel·la. Desorientat tant 
a nivell professional com senti-
mental, Nicolau Comagran no tri-
ga a enamorar-se de la Natàlia, la 
parella d’Eduard Vadell, un home 
de negocis vinculat a la cadena 
d’hotels Paradisus i que vol que-
dar-se amb el negoci familiar del ti-
et, que sobreviu amb penes i tre-
balls en un petit poble de costa.  

Des que vas debutar el 2003 amb 
L’aire i el món, premi Ciutat d’Elx, 
els títols dels teus llibres s’han 
anat fent cada vegada més con-
crets: el 2005 deies L’estupor que 
us espera i ara dónes tot el prota-
gonisme a l’Hotel Indira on trans-
corre l’acció. ¿Diries que la teva 

prosa s’ha anat fent també menys 
lírica i més concreta?  
L’estil es va cenyint, hi estic d’acord. 
Quan comences a fer literatura, al 
principi les paraules poden més que 
tu: estàs fascinat pel llenguatge i se 
t’emporta una mica més lluny del que 
voldries. Pot ser que a Hotel Indira hi 
hagi l’aposta per fer una literatura 
que parli de coses molt terrenals. Als 
primers llibres ja era així, el que pas-
sa és que mai havia fet una trama, em 
cenyia més als personatges i al tema. 
Aquí es nota que abans de posar-me a 
escriure tenia tota la trama muntada.  

En aquesta novel·la hi ha una gran 
quantitat de diàlegs.  
M’agrada molt el guionista Aaron 
Sorkin. Em va ensenyar que els di-
àlegs han de ser com una melodia de 
jazz. Això ens fa més divertit escriu-
re una escena en què saps què hi 
acabarà passant però no saps exac-
tament què es poden arribar a dir els 
personatges entre ells. Intento fer 
diàlegs àgils i dinàmics –jazzístics–, 
que sigui com una partida de ping-
pong, en què un clava un cop, l’altre 
respon, i així es va avançant. 

‘Hotel Indira’ (Edicions 62) ha sigut la novel·la que més feina ha costat a Melcior 
Comes. Des del 2003, l’any en què va debutar amb ‘L’aire i el món’, havia publicat una 
novel·la cada dos anys. El 2010, però, es va obrir un silenci que no s’ha trencat fins ara

Escriptor
Melcior Comes

A Hotel Indira les converses inter-
rompudes i represes abunden. 
Diuen que el primer que va fer ser-
vir aquesta tècnica va ser Hemin-
gway, i ell diu que ho va copiar de 
Bach! [Riu.] Quan ho has vist fer, et 
surt més natural que si has de dedu-
ir-ho de Bach. I té més mèrit, esclar. 
A Hotel Indira volia que aquestes 
converses interrompudes i represes 
també es donessin a nivell macroes-
tructural. Una cosa que mai no ha-
via fet era que tots els personatges 
fossin variacions al voltant del ma-
teix tema: l’amor. Tots han passat 
pel mateix trauma, l’experiència de 
l’amor traumàtic, ningú no els ha 
estimat o no els estima com creuen 
que haurien d’haver sigut estimats.  

En una entrevista recent, parlaves 
de la importància de la feina de “la 
tinta invisible”. La pots explicar? 
Si escrius sense planificació, et 
perds la possibilitat de pensar quant 
de temps ha de durar l’acció. Que es 
pensi abans no vol dir que estigui 
millor o pitjor, és una opció... Tot ai-
xò ho vaig treure d’un llibre en an-
glès que es diu Invisible ink, escrit 

per un mestre de guionistes de 
pel·lícules d’animació. A Hotel Indi-
ra, a la primera escena ja s’enuncia 
d’una manera passatgera el tema 
principal. El Burak li diu al Nicolau: 
“Què sabràs tu de l’amor?”  

Hi haurà lectors que pensaran que 
la crisi creativa del Nicolau va ser 
també la teva. ¿És un renaixement, 
aquest llibre? 
Per a mi ho ha sigut, literàriament. 
Des del punt de vista comercial, ja ho 
veurem. Tal com està tot, si el llibre 
no funciona potser m’hauré de re-
plantejar les coses i canviar de tema. 
Jo venia d’una certa frustració. Per 
sort, vaig descobrir què em passava, 
però el Nico no: tenia tema i perso-
natges, però no sabia fer evolucionar 
les trames i havia de fer el pas raci-
onal de distribuir la informació. En 
comptes d’improvisar la història que 
escrivia, he volgut tornar-me artesà. 
Ara confio més en els lectors. No es-
cric d’una manera tan digressiva, tan 
personal ni centrada en les meves 
obsessions i referents. He volgut 
obrir la meva literatura com si fos un 
hotel o un restaurant. Per a mi va ser 
fonamental conèixer tres novel·lis-
tes: Wallace Stegner, James Salter i 
Richard Yates.  

Quantes hores dediques al dia, a 
escriure? 
Vaig acabar el llibre quan va néixer 
la meva filla. Ara tinc molt poc 
temps. Abans, però, estava pràctica-
ment tot el dia escrivint. Tonteries, 
el que vulguis... Abans de la crisi, es-
crivia un article cada dia. Tot això ha 
desaparegut: de tenir 30 encàrrecs 
al mes ara en tinc, com a molt, 10. 
Hotel Indira m’ha costat dos anys. 
Vaig pensar que si no me’n sortia em 
plantejaria tornar a Mallorca.  

Escriure no surt a compte.  
A mi m’hi ha sortit, en aquest cas. El 
Sant Joan és com si m’hagués tocat 
la grossa. No hi pots confiar. 

¿Des de quan et vas començar a 
prendre l’escriptura seriosament?  
M’hi dedico des que tinc 19 anys. 
Em vaig llicenciar en dret, vaig por-
tar un judici i el vaig perdre. I era un 
judici de la meva pròpia família. No 
serveixo per fer absolutament res 
que no sigui llegir o escriure. 

I observar, no? El llibre és ple 
d’observacions. 
La meva feina és fer diàlegs natu-
rals, és aprendre a mirar bé les co-
ses i a tenir molta memòria. Cap-
tar matisos. Els escriptors som ca-
çadors de detalls. Em fixo tant en 
tot que puc trobar-me algú al me-
tro i al cap de tres anys tornar-hi 
a coincidir i recordar-me’n: i tot, 
gràcies a haver-me fixat en el pen-
tinat, en unes orelles especials o 
en la forma de la cara.✒

XAVIER BERTRAL
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“ NO 
SERVEIXO 
PER FER 
ABSOLU-
TAMENT 
RES QUE  
NO SIGUI 
LLEGIR O 
ESCRIURE”


