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“És important escriure 
sobre allò que no portes bé”
Sobre la terra impura (Proa) pre-
senta tot un ventall de relacions 
paterno-filials complicades.  
Una novel·la no es fa a partir dels 
personatges, sinó a partir de les re-
lacions entre els personatges. Aquí 
un dels tipus de relació que jo volia 
explorar era el que hi ha entre pares 
i fills. A l’hora de fer un llibre, és im-
portant escriure sobre allò que no 
portes bé. Per exorcitzar-ho o per 
aprendre a portar-ho millor. Treba-
llar literàriament el que et burxa és 
el que et permet fer un llibre en què 
hi hagi alguna cosa autèntica.  

La família protagonista, els Verde-
ra, antics falangistes d’Inca, han 
muntat un imperi amb el negoci de 
la sabata. 
Moltes novel·les nord-americanes 
importants tracten el món de la in-
dústria, i tenen una dimensió soci-
ològica i econòmica que m’agrada i 
m’interessa. El de la indústria de la 
sabata és un tema que em cau a 
prop. A l’escola d’Inca on anava, 
molts dels meus amics eren fills de 

treballadors i de gerents de fàbri-
ques de sabates. I als anys 90 vaig 
veure els tancaments de fàbriques, 
les deslocalitzacions, les vagues... 
Avui a Inca, com s’explica a la no-
vel·la, ja només hi queden fàbriques 
que fan sabates de luxe.  

T’has documentat a fons. 
Sí. M’ha preocupat trobar el voca-
bulari exacte de tot el procés de con-
fecció de la sabata. Si escrius un lli-
bre, l’has d’escriure amb el llenguat-
ge que descrigui d’una manera més 
precisa i acurada la realitat que re-
trates. Jo, del meu pare, n’he après 
a desmuntar les coses i a aprendre 
com estan fetes.  

Una de les escenes més trepidants 
de la novel·la és una en què es mos-
tra amb detall el procés de confec-
ció d’un parell de sabates. 
El repte és aconseguir relatar una 
escena avorrida, o explicar una 
qüestió espessa, d’una manera 
atractiva, entretinguda. El subtext 
d’aquesta escena és el protagonista 
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esforçant-se per quedar bé amb el 
seu pare polític. Fabrica una sabata, 
però és una escena molt psicològica. 

L’acció transcorre en el present, 
però una subtrama s’ambienta en 
la Transició, i hi ha un diàleg en què 
les sabates són usades com a metà-
fora política. 
Sí. El vell falangista Verdera diu al 
seu fill, Higini, que amb la mort de 
Franco tothom farà veure que tot ha 
canviat i que ara manen uns altres, 
però que en realitat no serà així. 
“Que li diguin democràcia i Consti-
tució, si volen –diu–. Però, al final, 
una sabata és una sabata... Ells es 
pensen que és nova, però només 
deixarem que en canviïn els cor-
dons. I el nus el farem nosaltres”. 

Dos dels teus sants patrons no-
vel·lístics són invocats a la novel·la: 
Honoré de Balzac i Philip Roth. 
El que més m’interessa de Balzac 
són els seus personatges monoma-
níacs. Justament, el personatge de 
l’Higini té l’obsessió de les sabates 

i no pensa en res més. És molt balza-
quià, això: té una determinada mis-
sió i tot ho subordina a ella. Pel que 
fa a Roth, recordem que la relació 
entre pares i fills és un dels temes 
rothians per excel·lència. 

Estilísticament, en canvi, no hi ha 
semblances. 
Balzac té frases de 500 paraules, que 
de vegades queden pomposes. Jo 
vull escriure amb més nervi. Roth 
també té una duresa que jo no tinc. 
Jo vull que la meva prosa sigui més 
juganera, més efervescent. Encara 
que, en qüestions d’estil, a la fi ca-
dascú fa el que pot. 

Al cor de la història hi ha la desapa-
rició d’una núvia la nit de noces. És 
material de thriller gòtic. 
El risc més gran de la novel·la era 
que aquest element argumental fos 
inversemblant. La novel·la és rea-
lista, però aquest esquer argumen-
tal –la desaparició d’una noia ange-
lical– és un clàssic de la novel·la po-
licíaca. Jo he intentat evitar que fos 
inversemblant fent que aquestes 
parts siguin les que estan escrites 
d’una manera més complexa. Com 
que són les que tenen una càrrega 
melodramàtica més forta, són les 
que estan narrades amb més veus 
i amb més plans temporals entre-
creuats. La nit de noces, per exem-
ple, al final de la primera part està 
narrada des d’un únic punt de vis-
ta i sembla una escena banal. Des-
prés la reprenem, però, des de di-
versos punts de vista, i veiem que 
de banal no en té res. 

Un altre element recurrent en la 
teva novel·lística, i que aquí reapa-
reix, són els escacs. 
Una partida d’escacs és com una no-
vel·la. En tota història, hi ha blan-
ques contra negres. Les novel·les te-
nen protagonistes i antagonistes, 
igual que les partides d’escacs. En 
una partida, tu mous i l’altre mou i 
tu tornes a moure. Una novel·la fun-
ciona així, també: el protagonista fa 
una cosa, un secundari en fa una al-
tra, un altre personatge en fa una al-
tra... El deure d’un novel·lista és dis-
senyar una partida d’escacs memo-
rable. Jo tinc els meus personatges 
sobre la pàgina igual que el jugador 
d’escacs té les peces sobre el tauler. 
I cada personatge té un tarannà i 
uns moviments diferents: en Quint 
és una torre, n’Isaac és un alfil, la 
reina seria la Blanca, n’Higini, natu-
ralment, és el rei... 

¿I el narrador protagonista quina 
peça és? 
Un alfil negre, que entra i surt. O 
potser és un simple peó que s’ima-
gina que serà dama. Si t’hi fixes, les 
arrencades de les novel·les de Bal-
zac consisteixen a explicar al lec-
tor quines peces tenim sobre el 
tauler i quina mena de tauler te-
nim. La partida no comença fins a 
la pàgina cent. Això és tot el con-
trari del que han fet els novel·listes 
del segle XX, i del que faig jo, per-
què el lector, avui, no suportaria 
una presentació com la de Balzac. 
Quan, al principi de la meva no-
vel·la, un oncle del protagonista 
narrador li explica amb tota mena 
de detalls els antecedents de la fa-
mília Verdera, el narrador precisa-
ment li diu “Prou Balzac, tio” per 
demanar-li que vagi al gra.!
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“UNA 
PARTIDA 
D’ESCACS 
ÉS COM 
UNA 
NOVEL·LA. 
EN TOTA 
HISTÒRIA, 
HI HA 
BLANQUES 
CONTRA 
NEGRES”


