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Quan 
l’entrevista 
és literatura
Una vegada vaig entrevistar l’es-
criptor britànic Martin Amis da-
vant d’un lavabo. No he pogut obli-
dar-ho perquè la gent que volia uti-
litzar-lo interrompia la nostra con-
versa constantment. Em sembla 
que no he passat mai tanta vergo-
nya davant d’un autor. Era una en-
trevista per a la televisió, i qui va 
triar el lloc on la fèiem, un bar pre-
ciós, no es va adonar que la nostra 
taula quedava just al mig de l’accés 
al lavabo. No teníem temps per 
canviar d’espai, així que cada cop 
que els clients hi volien anar, pas-
saven per darrere nostre. Encara 
ara no entenc que Martin Amis no 
s’aixequés i marxés.  

Això no li va passar a Francisca 
Riviere quan va entrevistar l’autor 
l’any 1998. De fet, es va trobar amb 
ell diverses vegades, i gràcies a ai-
xò la conversa que va publicar és 
rica, interessant i divertida, com 
quan Amis intenta descriure els 
lectors que fan cua perquè els sig-
ni els seus llibres. Per a mi, aques-
ta és la marca The Paris Review, la 
revista literària on es va publicar. 
Fundada el 1953 a París, pràctica-
ment des d’aleshores les seves en-
trevistes s’han convertit en refe-
rents. Els escriptors hi parlen de 
les seves obres, de per què escri-
uen i de com ho fan, però també 
d’aspectes de la seva vida més o 
menys relacionats amb l’escriptu-
ra que ajuden a construir-ne re-
trats molt interessants. Són peces 
fetes amb temps i coneixement 
dels autors, plenes de detalls i 
sempre molt ben escrites.  

La revista s’edita en anglès, però 
ara es pot llegir una selecció de 100 
entrevistes en castellà gràcies a la 
publicació de The Paris Review. En-
trevistas (1984-2012), editat per 
Acantilado i traduït per María Bel-
monte, Javier Calvo, Gonzalo Fer-
nández Gómez i Francisco López 
Martín. No m’estranya que hi ha-
gin participat quatre traductors: és 
un projecte que s’ha fet al llarg de 
vuit anys i que té més de 2.800 pà-
gines. Una autèntica meravella on 
apareixen noms com Raymond 
Carver, Céline, Toni Morrison, 
Kenzaburo Oé, Ray Bradbury, Wi-
lliam Faulkner, Nadine Gordimer, 
Jack Kerouack o Isak Dinesen. Ai-
xí fins a cent. Jo el vaig començar 
amb la magnífica Dorothy Parker 
i no em va decebre. Quina és la se-
va font d’inspiració? Resposta: “La 
necessitat de diners, estimada”.!
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Fins a l’any 1977 em vaig 
dir Vicente. Aquest era el 
nom que apareixia a tots 
els documents oficials, 
del llibre de família als 

butlletins de l’escola, fins que va ser 
possible canviar-lo de manera legal. 
El canvi va coincidir amb el pas 
d’EGB a BUP, en què ens vam inici-
ar en tres llengües que no havíem es-
tudiat mai: anglès, llatí... i català. A 
casa teníem algun llibre d’Oriol Ver-
gés o de Joaquim Carbó, però “ens 
costava” (com qualsevol llengua que 
amb prou feines has llegit). Estudià-
vem amb els quaderns de Jeroni 
Marvà, d’una aridesa mineral; més 
tard vaig descobrir que havien estat 
escrits als anys trenta. 

Era una època de canvis. Sorgia 
l’Avui, s’acostava l’Estatut, es convo-
caven eleccions. També és cert que 
quan va morir Franco hi havia mol-
ta feina feta: Òmnium Cultural ha-
via format professors de català, ha-
via nascut Edicions del Mall (ens 
omplia d’orgull tenir autors maleïts 
traduïts), disposàvem de les Les Mi-
llors Obres de la Literatura Catalana 
en edició accessible, i al menjador hi 
teníem la Gran enciclopèdia catala-
na. Va ser en aquest context que vam 
començar a sentir parlar de la nor-
malització. Ningú sabia què signifi-
cava, però tothom hi volia arribar. 

Als vuitanta, la normalització 
anunciava un futur esplendorós. Els 

Quan volíem ser 
normals

pedagogs es refiaven del poder cata-
lanitzador de l’escola. Els escriptors 
es pensaven que podrien guanyar-se 
la vida escrivint. La filologia estava 
de moda. Laia publicava en català 
Hegel i Montaigne, Locke i Filó 
d’Alexandria. El nombre de títols ba-
tia rècords cada any. De sobte tení-
em conseller d’Ensenyament, Set-
mana del Llibre en Català i TV3. La 
Institució de les Lletres editava Qui 
és qui, un llibre que donava fe de tots 
els escriptors catalans vius (van ar-
ribar a ser 1.477, concretament), al-
guns dels quals, sota la forma de l’es-
criptor del mes, feien gires divulga-
tives pel país. Ens normalitzàvem i 
ens modernitzàvem. Tot era urbà: 
les tribus, els hàbits, la narrativa... 
David Leavitt tenia la segona resi-
dència a Barcelona, s’obrien bars de 
neó i a les hores petites feia fi dir 
“polsim bolivià”. Sorgien grups amb 
noms com N’Gai N’Gai o Duble Bu-
ble. El rock català provenia sobretot 
de la franja que va de la Jonquera a 
Salt, amb alguna rèplica a la Catalu-
nya interior, però sense gaire pre-
sència al Cap i Casal. No tot eren 
flors i violes. A la segona meitat dels 
vuitanta desapareixien el Mall i La-
ia. Al final de la dècada havíem per-
dut quatre autors insubstituïbles: 
Pla, Rodoreda, Espriu i Foix. 

Als noranta arriben les televisions 
privades, totes en castellà. El 1996 
Aznar inicia la recentralització d’Es-

panya. Aquell mateix any sorgeix 
el Foro Babel, un aplec de plora-
miques que temen que el castellà 
es desnormalitzi a Catalunya. És 
el tràiler de Ciutadans, un partit 
que deu anys després posa el cata-
là en el punt de mira i escala posi-
cions amb una barreja de legalis-
mes de pa sucat amb oli, estètica 
choni, regurgitacions d’espanyo-
lisme banal i apocalipsi illetrada. 
Sostenien que el futur del caste-
llà perillava, com si no haguessin 
sentit mai com parlava el presi-
dent d’aleshores, José Montilla. 

El 2007 la literatura catalana va 
ser la convidada a la Fira del Llibre 
de Frankfurt, i els escriptors que 
escrivien en castellà a Catalunya 
van entonar unes melodies fúne-
bres que feien plorar les criatures. 
Vam assistir a la desesperació in-
consolable d’escriptors que utilit-
zaven una de les llengües més par-
lades del món, que s’havia ense-
nyat a les escoles catalanes sense 
interrupció i que continuava sent 
majoritària a Catalunya. Aquell 
any es va obrir la veda. Des del 
2007 a ningú li fa vergonya dirigir 
a la llengua catalana les acusaci-
ons més puerils: burgesa i subven-
cionada, inútil i separatista. A 
l’hora de contradir els fets més 
elementals, el 2001 el rei havia po-
sat el llistó molt alt quan havia 
afirmat, sense que se li escapés el 
riure, que “a nadie se le obligó nun-
ca a hablar en castellano”. 

El 2008 Josep-Anton Fernàn-
dez publica El malestar en la cul-
tura catalana, on constata que la 
presumpta normalització no ha 
sigut més que una fantasia: “La 
fantasia és una pantalla que ens 
protegeix d’un trauma, però al 
mateix temps és un vel que ens 
impedeix d’entendre què ens vo-
len dir els nostres símptomes, el 
malestar que patim”. Aquest to 
freudià contrasta amb el de Fah-
renheit 212, publicat el 1989, quan 
l’eufòria dominava l’escena: “Vo-
lem viure còmodament, situar-
nos, hem perdut la hipocresia res-
pecte dels diners, l’èxit no ens fa 
cap fàstic i intentem divertir-nos 
tant com podem”. Aquest llibre el 
firmava Joan Orja, pseudònim de 
tres autors, un dels quals era pre-
cisament Josep-Anton Fernàn-
dez. En menys de vint anys, la 
normalització ens havia dut de la 
lleugeresa a l’angoixa. 

En els últims anys, el malestar 
s’ha aguditzat. Es van succeint les 
edicions de la Setmana del Llibre 
en Català, però ara no ens fa tan-
ta il·lusió perquè constatem que, 
després de 38 edicions, una set-
mana a l’any no és pas gaire. 
Anem curts de filòlegs. El caste-
llà domina el carrer, les llibreries 
i les universitats, fins i tot la que 
duu el nom del Mestre. És possi-
ble subsistir amb pocs parlants, 
encara que siguin bilingües, però 
costa molt fer-ho amb un Estat 
en contra. Al cap de dècades de 
normalització, resulta que el que 
s’ha normalitzat és el castellà. 
(Continuarà)!
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AL CAP DE 
DÈCADES DE 
NORMA- 
LITZACIÓ, 
RESULTA 
QUE EL QUE 
S’HA 
NORMA-
LITZAT ÉS EL 
CASTELLÀ


