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arallegim
DISSABTE, 5 DE MARÇ DEL 2016 ara   

“En aquest país la gent  
és bastant punyetera”
La publicació d’A butxacades el 
2011 va ser una petita gran aporta-
ció al gènere del conte en català. 
Joan Todó (la Sénia, 1977) hi aple-
gava una dotzena de narracions 
publicades, majoritàriament, a la 
revista digital Paper de Vidre entre 
el 2007 i el 2010. El llibre va inau-
gurar la col·lecció Cicuta, de La-
Breu, que des de llavors ha publicat 
novel·les de Max Besora, Joan Jor-
di Miralles, Jordi Cussà i Susanna 
Rafart. Va exhaurir dues edicions 
i va rebre crítiques molt positives. 
Lladres (LaBreu, 2016) repeteix la 
jugada –plena de textos minucio-
sos i delicats– cinc anys després, 
durant els quals Todó ha publicat 
un recull de poemes, El fàstic que 
us cega (LaBreu, 2012), una no-
vel·la, L’horitzó primer (L’Avenç, 
2013), i la traducció al català d’Els 
homes de la terra i el mar (Proa, 
2015), de Sebastià Juan Arbó. 

Quins són els fils conductors del 
llibre? ¿Un dels més importants 
seria que els personatges se senten 
estafats? 
A Los fòssils (al ras) i A butxacades, 
que van ser els meus debuts en po-
esia i narrativa, em vaig preocupar 
sobretot perquè fossin llibres dig-

nes. Mirant-me’ls amb perspectiva 
sempre trobo que són dispersos. Per 
això El fàstic que us cega era molt 
concentrat, fins i tot repetitiu. Lla-
dres està fet a còpia d’encàrrecs per 
a revistes, diaris i llibres col·lectius, 
però intentava unificar-los tant 
com podia amb el tema del títol. Al 
mateix temps no vaig ser sistemàtic, 
perquè hi ha un munt de lladres que 
no hi surten: no hi ha atracadors, ni 
certa mena d’estafadors, ni carteris-
tes de metro, ni pispes que t’estiren 
la bossa. Van acabar sortint molts 
lladres que entren a casa. 

Quin va ser el primer lladre que et 
va aparèixer?  
El de Les raons, que passa en un tren 
regional. 

Un tren que s’atura. Si es llegís des 
d’un altre país podria semblar que 
t’inventes una situació atípica, pe-
rò en canvi, des d’aquí, el tren atu-
rat és força freqüent.  
Per això ho explico d’una manera 
tan realista. Si agafes el tren regio-
nal que va de Barcelona a Tortosa 
–encara ho faig cada setmana, tot i 
l’edat que tinc–, arriba un moment 
en què només hi ha una via i el tren 
regional s’ha d’aturar perquè passi 
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l’Euromed. S’atura a Mont-roig i et 
quedes a l’estació abandonada. Po-
den ser deu minuts, o mitja hora, o 
tres quarts. Abans la gent baixava 
del tren i fumava... Per no parlar de 
l’època magnífica en què havies de 
fer el mateix camí per Vilafranca i 
era una hora més llarg.  

El lladre que surt a Les raons és el 
lladre del conte que el personatge 
llegeix. Deus haver acabat molts 
llibres, als trens. 
A primera vista no sembla el lloc 
ideal per llegir: no estàs tot sol, hi 
ha soroll, gent i nens, vas sentint 
les estacions i els sorolls del tren. I, 
en canvi, m’hi sento bé, com si lle-
gís a casa. En un autobús em costa 
més i en un cotxe ja no m’ho plan-
tejo, perquè o condueixo jo o un 
amic.  

¿El fet d’haver escrit aquest llibre 
entre el 2010 i el 2015, en plena 
crisi, ha fet que tingui un punt des-
esperançat?  
Jo no el veig desesperançat. Lladres 
és un llibre més centreeuropeu, ple 
de titelletes i boirós, ple de somnis 
dins de somnis. Kafkià. És una tem-
porada en què he llegit força autors 
hongaresos. 

Sobretot el que has treballat són 
formes breus: poemes i contes. Per 
què t’interessen tant? 
No m’interessen ni m’aporten res, en 
principi. Sóc bastant dispers. Em va 
molt bé internet per concentrar-me: 
hi ha gent que es queixa perquè diu 
que els distreu, però a mi això no em 
passa. Si estic fent una cosa, el cervell 
se me’n va pensant-ne tres o quatre 
més. Quan això passa, miro els tres o 
quatre acudits de Twitter i llavors ja 
puc tornar al conte. Si algun dia escric 
alguna cosa i hi torno al cap d’una set-
mana em costa molt enllaçar amb el 
que estava fent. Em va millor comen-
çar i acabar.  

En una sola sessió? 
Sí. Escriure una història de vuit o deu 
pàgines i després, un altre dia, torno 
a començar, la llegeixo i prenc deci-
sions sobre què cal ampliar, què eli-
mino... Cada sessió tendeix a ser com-
pleta, tot i que he aconseguit canviar 
de mètode: el conte de A la recerca del 
flamenc (LaBreu, 2015) té 50 pàgines 
que no he escrit d’una tirada i ningú 
m’ha dit que sigui incoherent. És una 
mania meva. Em feia por escriure una 
novel·la de 400 pàgines amb un sol 
personatge, un sol to i una sola histò-
ria. Per això L’horitzó primer és una 
novel·la dispersa. En certa mesura és 
un recull de contes molt filats. 

Hi ha una subversió del que passa. 
A L’escàndol, la comunitat fa fora 
la veïna perfecta. I a L’herència, el 
fill ajuda el pare a cremar el taller.  
A L’herència ho fan per cobrar l’asse-
gurança. A L’escàndol, però, em sem-
bla que no hi ha cap subversió. Si en 
una oficina hi entra un empleat mo-
dèlic, la resta es dedicaran a fer-li la 
punyeta fins que se’l treguin de so-
bre. En aquest país, la gent és bastant 
punyetera. Són més llestos que in-
tel·ligents. Funciona més la picares-
ca i la doble moral, el secret: qui no es 
droga, enganya l’home, i qui no esta-
fa el fisc cobra en negre. A L’escàn-
dol arriba una persona que paga tots 
els impostos, és monògama, vegeta-
riana i mira documentals de La 2. 
Ella és la rara. La dona assenyalada.  

¿L’escriptor, en el món actual, és 
assenyalat com algú estrany? 
No. Per què? [Riu.]  

Et sents bé i integrat en el món en 
què vivim... 
Sí, sí. [Riu.]  

No sé si rius per conformitat o dis-
conformitat.  
Penso que penses si sóc dels que es 
droguen o dels que miren documen-
tals de La 2. 

Series d’aquests últims?  
No. No miro la tele. Només la faig 
servir per mirar devedés o pel·lícu-
les quan en fan.✒

RUTH MARIGOT 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

“EL 
LLIBRE 
‘LLADRES’ 
ÉS MÉS 
CENTRE-
EUROPEU, 
PLE DE 
TITELLE-
TES I 
BOIRÓS, 
PLE DE 
SOMNIS 
DINS DE 
SOMNIS”


