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“Només quan estiguem 
morts entrarem a l’Olimp”
Encara que molts el coneixen com a 
periodista –ha treballat a l’Avui i 
l’Ara, i és el director de Time Out 
Barcelona des de fa sis anys– An-
dreu Gomila (Palma, 1977) sempre 
carrega dins seu un escriptor de di-
mensions notables, que es manifes-
ta sobretot en vers, en llibres com 
Diari de Buenos Aires (Moll, 2007), 
però també en prosa: el 2010 va de-
butar en la novel·la amb El port. No 
serà res de mi (Moll, 2010), i poste-
riorment va publicar, amb Marta 
Salicrú, un retrat de l’indie català, 
Putos himnes generacionals (Empú-
ries, 2015). Continents explica la his-
tòria de set personatges que inten-
ten sobreviure en el món actual: n’hi 
ha que venen droga, o que estudien 
la música grunge; n’hi ha que miren 
cap al futur i d’altres de perseguits 
pel passat. Tots ells volten pel món, 
de Barcelona a Londres, de Buenos 
Aires a Zuric. També hi apareix Fe-
lanitx, municipi d’on prové la famí-
lia paterna de l’autor. 

Gomila és afable i un punt sorne-
guer, un gegant que sempre et por-
ta una mica d’avantatge. Preveu les 
preguntes i ofereix respostes im-
previsibles. Som a la terrassa de ca-
sa seva, situada en un àtic de Gràcia. 
El pis és ple de llibres. També de jo-
guines. L’escriptor porta una barba 
considerable. Continua fumant 
molt, tot i que les pipades que fa als 
cigarrets són tranquil·les. 

Un dels personatges principals de 
Continents és en Blai, un poeta que 
ven droga per sobreviure.  
És una manera de mostrar que amb 
la cultura, l’art i la poesia és impos-
sible viure, almenys en uns nivells 
d’anonimat volgut. Recordo una ve-
gada que vaig anar a veure Joan Pe-
rucho i em va explicar que quan era 
jove Eugeni d’Ors li havia dit: “Es-
criu, fes la teva vida, però busca’t 
una feina”. Perucho li va fer cas. En 
Blai és visceral i temperamental i la 
manera que té de sobreviure és de-
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dicar-se al negoci de la droga. Vol es-
tar fora del món, d’aquí que la seva 
manera de sortir-se’n sigui il·legal. 

Vas debutar molt aviat, amb només 
21 anys. Un dia a l’infern dels que 
són va guanyar el premi Amadeu 
Oller l’any 2003. ¿No t’has penedit 
mai d’haver publicat tan d’hora?  
Al final sempre penses que has es-
crit massa. Si molts de nosaltres 
fóssim nord-americans no haurí-
em publicat cap llibre fins als 35 
anys. Formar part d’una cultura 
petita té els seus pros i contres: 
constantment es necessita saba 
nova perquè ningú pugui dir “Ei, 
esteu morts”; paradoxalment t’és 
més fàcil publicar quan ets jove que 
quan ets gran. Tenim il·lusió pel 
hype. La cultura catalana està molt 
abocada al primer llibre. El que 
costa és mantenir-se, pel camí que-
den molts cadàvers, molts autors 
catalans bons que han mort pre-
maturament.  

Al llibre dius que els catalans no te-
nim ni l’èpica de la derrota. 
Molts escriptors de l’Europa de 
l’Est han construït l’obra a partir 
d’un món desaparegut i això no ho 
tenim. A nosaltres ens han prohibit, 
hem perdut totes les guerres possi-
bles i hem escrit en una llengua mi-
noritària que, així i tot, la parlen 
tantes persones com el danès. Enca-
ra es pensa que escriure en català és 
una qüestió de política: tot ho és, 
també escriure en castellà. 
 
El poeta del teu llibre té 35 anys. 
M’agrada que no carregui contra 
les noves generacions d’autors.  
Un dels nostres problemes és que 
pensem que els poetes bons són els 
poetes que estan morts. Només 
quan estiguem morts entrarem a 
l’Olimp. Com que no hi ha estudis de 
literatura contemporània costa 
molt arribar als nous valors. A Ma-
llorca sempre hi havia hagut un pa-
ter familias que ho controlava tot. 
Hi va haver Miquel Àngel Riera, Blai 
Bonet, Baltasar Porcel, i ara hi ha en 
Biel Mesquida. Quan va morir Por-
cel deien: i ara què farem, sense un 
gran mestre? Potser no cal que n’hi 
hagi. Tampoc cal que el Parlament 
de Catalunya faci una moció perquè 
donin el premi Nobel a Miquel Mar-
tí i Pol: això ha estat una de les coses 
més ridícules que hem viscut. 

En Blai va corrents a tot arreu per-
què és poeta, i “els poetes corren”. 
L’única diferència entre una perso-
na normal i un artista és la veloci-
tat a la qual assumeixen la realitat. 
Quan vaig conèixer Calixto Bieito 
vaig estar-hi parlant dues hores i 
vaig tenir la sensació que m’havia 
xuclat l’ànima. Amb Miquel Barce-
ló em va passar el mateix. Una per-
sona normal té una vida focalitza-
da en diverses coses: la feina, la fa-
mília, l’oci, etcètera. Els poetes no 
viuen la vida al límit però es proven 
a ells mateixos. Si no corres no et 
pots provar. 

La Natalia vol escriure un assaig 
sobre els personatges marginals i 
desapareguts de l’escena grunge. 
Has triat el grunge perquè també 
va ser important per a tu?  
Jo tenia 17 anys quan va morir Kurt 
Cobain. El grunge em servia com a 
coartada per explicar el fracàs: tots 
els meus personatges són fracas-
sats. El grunge va néixer, créixer i va 
morir; ningú el reivindica. És un 
moviment farcit de cadàvers. A ban-
da de la psicodèlia dels 60 no hi ha 
hagut cap altre moviment amb tants 
morts.  

També hi ha força sordidesa. A 
Londres veiem trios i jocs sadoma-
soquistes. A París hi ha prostitució 
i clubs d’estriptis. 
Això és perquè sóc molt fan de Pa-
trick Modiano. Les seves novel·les 
passen en hotels i pensions, i els 
personatges que hi surten mai no 
saps de què treballen. Les històries 
sempre són semblants, hi ha un ho-
me que busca i una dona absent. Al 
final de Continents tots els perso-
natges viuen al marge.  

He llegit Continents com un anti-
thriller. 
Qui llegeixi el llibre seguint els ele-
ments negres i de thriller no anirà 
enlloc.✒
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“L’ÚNICA 
DIFERÈNCIA 
ENTRE UNA 
PERSONA 
NORMAL I UN 
ARTISTA ÉS 
LA VELO- 
CITAT A  
LA QUAL 
ASSUMEIXEN 
LA REA-
LITAT”


