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cional amb l’Anna Maria.  
Fins a un determinat moment de la 
vida, el Marià està convençut que el 
dany pot ser reparat, que el que no 
hi és pot ser restituït. Això té límits: 
en un determinat punt ja no ho pot 
solucionar tot. Viure és anar ple d’es-
garrapades. L’àguila negra és un cant 
a la vida imperfecta. Arriba un mo-
ment en què si no has rebut hòsties 
t’has de plantejar si realment estàs 
vivint. Si no t’han ferit, no has viscut. 
I si no has ferit tu, malament. Això no 
vol dir que s’hagi d’arribar a extrems 
penalitzats legalment: el robatori, la 
violació o l’assassinat. Jo em referei-
xo a la culpa i el penediment: tots 
n’arrosseguem. Qui no s’ha equivo-
cat amb els pares i els fills? Qui no ha 
tingut problemes amb la dona?  

L’escenari del llibre és la Barcelona 
canviant. Hi veiem les diferències 
entre la ciutat del primer franquis-
me –la de la dècada dels 50– i la que 
viu la manifestació de l’Onze de Se-
tembre del 2012. Ara “ja no hi ha 
bosses pel terra i els gossos no les 
furguen amb el morro llardós”. 
Els esdeveniments històrics surten 
només quan tenen relació amb els 
personatges. Parlo de la mort de Car-
rero Blanco perquè la Teresa s’espan-
ta i truca al Marià. I quan surt Puig 
Antich també està justificat: el Ma-
rià ha anat a veure la desfilada de Sant 
Medir amb el Tomàs, la Marta i el 

El ritme creatiu de Joan 
Carreras (Barcelona, 
1962) ha crescut notable-
ment durant els últims 
anys. Amb L’home d’ori-

gami (Amsterdam, 2009) va agafar 
embranzida: Carretera secundària 
(2012) va ser el primer llibre amb 
Proa, que va precedir Cafè Barcelona 
(2013). Un any i mig després –durant 
el qual va ser recompensat amb el 
Ciutat de Barcelona– arriba L’àgui-
la negra, últim premi Sant Jordi. Hi 
explica la peripècia vital del dentista 
Marià Solvell a través d’una narració 
que alterna dos plans: un que resse-
gueix els principals fets biogràfics del 
personatge principal –des de la des-
coberta de la seva vocació laboral, el 
1951, en plena vaga de tramvies, fins a 
la visita d’un amic del seu fill poc des-
prés de la manifestació independen-
tista de l’Onze de Setembre del 2012– 
i un altre que té lloc en un poble nu-
dista durant pocs dies del 2013, quan 
el Marià està a punt de fer 70 anys. 

És la primera vegada que resseguei-
xes tota una vida en una novel·la. 
Aquest any en fa 25 de l’aparició del 
teu debut, La bassa de les oques, a 
Quaderns Crema.  
Jo era un nano, quan vaig començar 
a publicar! La maduresa és assumir 
que les arestes de la vida són la prò-
pia vida: que se’t mori algú i estiguis 
trist, que et neixi un fill i et sentis 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Amb ‘L’àguila negra’, últim premi Sant Jordi de 
novel·la, Joan Carreras condensa en 350 pàgines els 
setanta anys del Marià Solvell, dentista, amant, amic, 
marit i pare. És la sisena novel·la de l’autor barceloní

eufòric, que perdis un amic... Fins 
ara no havia explicat la vida sencera 
d’un personatge, i això no fa L’àgui-
la negra millor ni pitjor que els al-
tres llibres. És així perquè la història 
ho demanava. 

Vas triar un dentista, el Marià. 
Volia algú que tingués una feina ma-
nual però amb un component racio-
nal. A Cafè Barcelona hi ha cuiners, i 
a Carretera secundària el Jonàs és 
il·lustrador. Feia temps que em balla-
va tenir com a personatge secundari 
un dentista: vaig canviar d’idea i vaig 
donar-li més importància.  

El Marià es fa dentista perquè està 
convençut del “poder de les restitu-
cions”. És un home que té por, de ve-
gades se’l titlla d’avorrit o també de 
“fill de puta”. 
Normalment, quan s’ha escrit sobre 
gent de la seva generació se’ls ha pin-
tat com si fossin herois socials. Jo 
me’n volia desmarcar. Volia explicar 
la vida de la gent normal, aquesta ma-
joria silenciosa de la qual parlen al-
guns partits polítics aquests últims 
anys: persones que han tingut una fei-
na, una dona i fills, que han hagut de 
lluitar contra les inclemències de 
l’economia i contra altres problemes. 

El Marià viu una doble història 
d’amor: una d’apassionada amb la 
Teresa, i una altra de més conven-

“Viure  
és anar ple 
d’esgarrapades”
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El Marià arriba a una sèrie de 
conclusions.  
Em sembla que cap al final de la vi-
da entén que la vida no és perfec-
ta. Viure és acceptar tots aquests 
ocells foscos que ens acompanyen.  

Ocells com ara L’àguila negra de la 
cançó de Maria del Mar Bonet. 
Hi ha parelles que tenen una cançó 
que ha sigut important. N’hi ha que 
farien bé de no tenir-ne o de separar-
se [riu]. Vaig escollir L’àguila negra 
perquè el 1971 la cançó de Maria del 
Mar Bonet va ser Disc d’Or. La ver-
sió catalana no té les interpretacions 
fosques de l’original de Barbara [els 
abusos per part del seu pare]. Va 
connectar amb molta gent.  

Les escenes de sexe són abundants a 
la primera part de la novel·la. Com 
t’hi volies aproximar? 
Volia fugir de l’explicitesa d’aquells 
autors agosarats que descriuen els ge-
nitals masculins i femenins quasi tèc-
nicament. Si he entrat al dormitori 
–era el primer cop– és perquè calia. 

Hi ha una escena en què la Teresa 
masturba el Marià al damunt d’un 
plat de macarrons. 
Quan el meu pare va llegir un pri-
mer esborrany de la novel·la, em va 
dir: “Això dels macarrons ho trauràs, 
oi?” Em va semblar que era més ne-
cessari que mai deixar l’escena.✒

Jordi, i hi ha un grup de gent que co-
mença a llançar caramels als cotxes 
de policia en senyal de protesta per 
l’execució. En el cas de l’Onze de Se-
tembre, hi surt perquè és la primera 
vegada que el Marià va a una manifes-
tació. Quan un esdeveniment no és 
important per a la novel·la, no el men-
ciono. Digue’m on surt el cop d’estat 
de Tejero... No te’n recordes, oi? 
[Riu.] És perquè no hi és! 

Recordo una menció brevíssima a 
les Olimpíades del 92. 
També té a veure amb la història. Un 
dels fills del Marià ha portat la torxa 
en un tram del recorregut. Igual que 
altres vegades, la documentació ha si-
gut molt important, però L’àguila ne-
gra no és un llibre que busqui donar 
dades perquè sí. Busco versemblan-
ça. És versemblant quan el Marià par-
la de l’opalescència i la iridescència, o 
quan després de jubilar-se troba a fal-
tar el mirallet de la consulta i el seu 
instrumental.  

¿No hi ha una voluntat d’explicar 
una generació, una societat? 
No. Em posa molt nerviós fer tesi, de 
la mateixa manera que també m’em-
prenya quan altres autors ho fan. Jo 
no pretenc explicar les claus de res. 
Les novel·les són personatges i esce-
nes. En les meves històries, els per-
sonatges s’expliquen a través de les 
converses i les decisions. 

“ARRIBA  
UN MOMENT 
EN QUÈ SI NO 
HAS REBUT 
HÒSTIES 
T’HAS DE 
PLANTEJAR  
SI REALMENT 
ESTÀS 
VIVINT”, DIU 
CARRERAS

“JO NO 
PRETENC 
EXPLICAR  
LES CLAUS DE 
RES –DIU 
L’AUTOR–. 
LES  
NOVEL·LES 
SÓN 
PERSONAT-
GES I 
ESCENES”
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Al primer capítol 
de L’àguila ne-
gra, la sisena no-
vel·la de Joan 
Carreras, un ho-
me de 70 anys 
pren el sol, des-

pullat, mentre es reconcilia amb 
l’existència i comprèn que “la vida 
no li ha sigut esquiva ni obsequio-
sa, sinó més aviat harmoniosa i 
consecutiva”. Al llarg de les 350 pà-
gines següents, descobrirem qui és 
aquest home, com s’ha produït la 
seqüència d’esdeveniments que 
l’han portat a retirar-se a un poble 
nudista i amb quina intenció s’hi 
ha instal·lat. 

L’estructura de la novel·la, mun-
tada a partir d’un doble pla narra-
tiu que alterna capítols ubicats al 
present del poble (any 2013) i capí-
tols que reconstrueixen la biogra-
fia del protagonista (1951, 1962, 
1969, etc.), reforça el caràcter inda-
gador de la proposta de Carreras. 
Lluny de la literatura de grans pe-
ripècies i sorpreses xocants, però, 
aquí aviat entenem que no hi ha res 
gaire especial per descobrir. El 
protagonista, Marià Solvell, és un 
dentista jubilat que ha procurat 
viure sempre d’una manera aco-
modatícia, malgrat el context his-
tòric tan convuls que li ha fet d’es-
cenari i malgrat, també, els dramà-
tics sotracs personals que, ocasio-
nalment, li han trasbalsat la vida. 

Que no hi hagi res gaire especi-
al per descobrir no significa que no 
hi hagi res d’interessant. Ben al 
contrari. Gràcies a una mirada rica 
en detalls, a una prosa eficaç i ele-
gant –d’una fluïdesa anglosaxona– 
i a uns girs argumentals molt no-
vel·lescos però sempre plausibles 
i versemblants, Carreras aconse-
gueix que la vulgar familiaritat del 
protagonista ens interpel·li. No hi 
ha res que no hàgim llegit desenes 
de vegades –la infantesa en la gri-
sa Barcelona franquista, la forma-
ció universitària, el goig de l’amis-

Les restitucions 
impossibles

tat, la llibertat de la dècada dels sei-
xanta, la descoberta del sexe, la 
substitució de l’amant desbocada 
per l’esposa suau i confortable, la 
criança dels fills, la pèrdua de l’en-
tusiasme…–, però si estem d’acord 
que una de les virtuts de la bona li-
teratura és saber revitalitzar unes 
situacions, unes experiències i uns 
sentiments que ja coneixíem, és 
evident que L’àguila negra és bona 
literatura. 

Un dels encerts de la novel·la és 
la manera com captura el pas del 
temps i els seus efectes en el caràc-
ter de les persones. També és nota-
ble tot el que té a veure amb el con-
flicte central del protagonista. Ma-
rià Solvell passa la majoria de les 
hores treballant a la seva consulta 
dental, un lloc higiènic, segur i or-
denat on tot –un queixal corcat, 
una dent estellada– és reparable i 
restituïble. Després, però, ha de su-
portar, com tothom, els embats de 
la realitat, plena de restitucions 
impossibles. La peripècia de Sol-
vell dibuixa la dura assumpció de la 
inestabilitat i la incertesa. 

Narrada per una tercera persona 
omniscient, L’àguila negra és una 
novel·la molt pulcra i organitzada: 
l’argument es desplega bé, els per-
sonatges estan ben dibuixats, els di-
àlegs són naturals. També està ben 
escrita: cada frase serveix per defi-
nir el món que s’hi relata i els per-
sonatges que el poblen o per fer 
avançar l’acció. Un possible defec-
te derivaria, paradoxalment, de la 
seguretat amb què flueix. El ritme 
de la prosa és sempre igual –bonho-
miós, sobri, impertorbable–, no hi 
ha acceleracions ni desacceleraci-
ons, les puntes de dramatisme són 
poc dramàtiques i els esclafits d’in-
tensitat són continguts. Això pro-
voca alguna caiguda en la monoto-
nia. Res greu. La intel·ligència em-
pàtica i la gracilitat narrativa de 
Carreras fan de L’àguila negra una 
novel·la melancòlica, càlida i de 
molt bon llegir.✒
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