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“Catalunya és un oasi 
catatònic, ara mateix”
Segur que els teus alumnes i lectors 
somriuran quan vegin que rere el 
professor, l’editor o l’autor d’Els 
estranys (2017) hi ha un nen que 
volia ser científic i que va fabricar 
una bomba fètida i la va tirar a dins 
“d’una vella botiga de Solsona”.  
Vaig ser un nen d’aquests a qui els 
agraden els experiments, els invents 
científics i els astronautes. M’encan-
tava aquella idea de l’inventor boig 
que és dins d’un laboratori i combi-
na elements, gairebé com els alqui-
mistes, per treure’n coses. Un dels 
moments gloriosos que encara tinc 
presents és el de la descoberta de com 
fabricar una bomba fètida. Va ser la 
primera barreja de coneixement i po-
der que vaig aconseguir... una estra-
tègia per fer emprenyar els adults. 

País barroc és el teu primer llibre 
de memòries, que apareix coinci-
dint amb els teus 40 anys. Del teu 
avi Alfonso en reconeixes la influ-
ència. “Era apolític, és a dir conser-
vador de les coses més bàsiques i 
necessàries”, escrius.  
Aquesta herència de l’avi és una mi-

ca l’herència de la postguerra. Ve a 
dir que no pots perdre mai les coses 
més bàsiques i necessàries: el plat a 
taula, la casa on vius... l’espai més 
íntim. La gent de lletres tendim a 
perdre’ns en abstraccions, fent cas-
tells, i als que es preocupen per ai-
xò a vegades ens els mirem per so-
bre l’espatlla. La història del meu 
avi Alfonso és de supervivència, de 
no permetre que els altres et false-
gin la vida. Els dos mons que he co-
negut més són els de la filologia clàs-
sica i la filosofia, que es basen en 
construccions intel·lectuals. El con-
trapès entre això i el passat famili-
ar ha estat bàsic, per a mi. 

L’any de la pandèmia has publicat 
tres llibres. 
Cada llibre és com tornar a aprendre 
a escriure, perquè tots ells han estat 
molt diferents entre si. País barroc és 
una recapitulació; no sé si marca un 
final o un començament, però sí que 
inaugura un punt de repòs. Aquests 
mesos de confinament –i el que pot 
passar d’ara endavant– ens han fet fi-
xar més en coses que fins ara no te-
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nien tant de valor. La casa s’ha con-
vertit en la nostra fortalesa, i alhora 
en un espai assetjat pel teletreball i les 
videotrucades de feina.  

¿Ha canviat tant, el nostre món, 
des del març?  
Un dels aspectes que m’inquieta és 
l’augment del control social. No tot ha 
estat negatiu: la cultura urbana i cos-
mopolita ha hagut de començar a re-
valoritzar el món de pagès. Tornem a 
l’herència del meu avi, per a qui el món 
rural no era idealitzat –calia fer mol-
ta feina, i sovint duríssima–, sinó que 
era la base de la vida. En un moment 
en què el comerç internacional s’atu-
ra, com va passar a la primavera, ens 
quedaven els pagesos de proximitat.  

Al principi d’escriure buscaves for-
mes complicades i paraules anti-
gues, perquè creies que allò que en 
treies és més literari. Hi ha hagut 
una transformació cap a la claredat 
formal, en el teu cas. 
Quan comences a escriure, trobes el 
gust de la paraula que acabes de des-
cobrir, repeteixes imatges que 

t’agraden molt. Hi ha, però, una co-
sa diferent en relació a la música: el 
llenguatge sempre té una relació 
amb el món, les paraules signifi-
quen coses, apunten fora d’elles ma-
teixes. Al principi, les paraules eren 
paraules i prou. Pedres precioses. 
L’aprenentatge ha estat aconseguir 
enderrocar aquell mur de paraules 
que separava la literatura del món. 
No crec gens en la literatura solip-
sista. La literatura forma part del 
món i té efectes sobre les persones.  

Vas començar a treballar, el 2007, 
a la Fundació Bernat Metge, lla-
vors instal·lada a la Via Laietana. 
Hi havia una tradició de traduir 
clàssics grecs i llatins que es re-
muntava als anys 20 i que no s’ha-
via interromput de miracle. Gràci-
es a totes aquelles persones com-
promeses amb la Bernat Metge 
existien els llibres que m’havien 
servit, tant de temps després, per 
estudiar la carrera. En qualsevol 
cultura, la continuïtat és bàsica per 
arribar a fer coses importants. El 
cas català ha estat excepcional, per-
què la nostra és una història d’in-
terrupcions i represes. 

El 2017, la Bernat Metge va canvi-
ar de casa: va passar al grup Som, 
que té segells editorials com Ara 
Llibres i Amsterdam. Ha estat difí-
cil, la transformació? 
Els primers mesos van ser compli-
cats. Es tractava d’encaixar dos en-
granatges molt diferents. La mane-
ra de fer les coses de 80 anys enre-
re amb l’engranatge molt modern, 
que pensava en el mercat, del grup 
Som. En el moment de confluir hi 
havia incertesa, però això va servir 
per crear una cosa nova, La Casa 
dels Clàssics, que agrupa la Bernat 
Metge, amb la nova col·lecció Ber-
nat Metge Universal, la Bernat Met-
ge essencial i el festival Clàssics. 

La ira arrenca amb la Ilíada i arri-
ba fins als tuits en majúscules i 
amenaçadors de Donald Trump. 
La ira és un do perillós. Mai no som 
tan forts com quan tenim un atac 
d’ira. Ens pot salvar, però també po-
dem fer mal als altres.  

Quan parles de les revoltes d’ira 
que es donen als carrers, escrius: 
“Cremar contenidors és imitar 
Déu amb els instruments de la im-
potència humana”. Vas escriure el 
llibre just després dels aldarulls 
d’Urquinaona de la tardor passada. 
Es va començar a coure llavors. Hi 
ha una ira de déu que surt a la Bíblia 
que és una revolta de la justícia con-
tra el desordre, o de la raó contra la 
injustícia. La violència social o 
l’agressivitat de les protestes es ba-
sa en aquesta mateixa idea: fa servir 
el desordre per carregar contra la 
injustícia. El gest dels aldarulls 
d’Urquinaona es va fer des d’una 
sensació d’injustícia. A diferència 
de Jahvè, que quan s’aïra contra el 
poble d’Israel els envia coses terri-
bles, cremar contenidors no és tan 
eficaç: és una mostra d’impotència.  

Un any després d’aquell esclat d’ira 
als carrers, on som?  
Catalunya és com un oasi catatònic, 
ara mateix. Venim d’una època en 
què el conflicte va ocupar el centre 
dels debats. Ara sabem que el conflic-
te hi és, però és com si no hi fos.!
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