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“Lluitar contra els pares 
és lluitar contra tu mateix”
A Una família (L’Altra, 2021) t’en-
dinses per primera vegada en el teu 
entorn més íntim. Escrius sobre el 
pare, la mare i un dels avis. En un 
moment admets que la malaltia de 
la mare et va dur “als límits” del 
teu amor per ella. ¿Va ser aquesta 
relació complexa i tensa amb la 
mare el que et va portar a escriu-
re sobre la família? 
Va ser a l’hospital, amb ella, que vaig 
començar a prendre algun apunt. La 
intenció era clara: haig de passar 
comptes amb els meus morts. Quan 
se’t moren els pares, pensar en ells 
és inevitable. La mort del pare, que 
és un fet pel qual normalment tot-
hom passa, és molt constitutiu de la 
teva persona. És molt diferent quan 
tens una edat en què el teu pare es-
tava viu que quan tens una edat que 
ja ha superat els seus anys de vida. A 
la vida busques comparar-te amb 
ells. De jove per distanciar-te’n i 
anar-hi en contra, però, a mesura 
que sumes anys, potser perquè 
t’adones que el teu caràcter està 
molt lligat a la teva família i veus que 

lluitar contra els pares és lluitar 
contra tu mateix. Llavors acabes 
buscant la comprensió de tu mateix 
a través d’ells, que estan tan lligats a 
tu. Entenent què va fer el teu pare 
entens què fas tu. I viceversa. Això 
és absolutament universal. 

I què passa quan es moren? 
Quan se’t moren els pares, al davant 
hi tens un desert. El meu pare va mo-
rir als 48 anys, i jo en tenia 22. Ara en 
tinc 52. Els primers anys de perdre’l 
em trobava en una terra ignota, un 
paisatge que no tenia amb qui con-
frontar íntimament. La teva unió 
amb la sang és molt forta. Hi ha una 
altra cosa que em sembla important: 
el que és normal és estar mort, no 
viu, el nostre trànsit per aquest món 
és breu. Aquest moment que som 
aquí, val la pena ser conscient dels 
avantpassats i també ser capaç de 
passar el relleu. Quan recordes el pa-
re el fas viure, i ell fa viure l’avi, i l’avi 
el besavi. Hi ha una frase d’Èsquil 
que em va impressionar molt fa poc, 
i que és la següent: “Els fills de l’he-
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roi són la veu que el salva de la mort”. 
Aquest és un paper que també tenim 
com a societat. El problema català és 
això, voler salvar un passat. 

Hi ha un passatge del llibre on es-
crius: “Els catalans no tenim cultu-
ra emocional, el sentiment ens so-
brepassa i ens espanta”. 
Els catalans no en tenim prou, de 
consciència de les emocions. En te-
nim, d’emocions, com tothom, però 
és veritat que no estan prou treba-
llades, i això ens deixa molt desem-
parats. Ho he vist en molta gent i en 
general a les famílies, que són nuclis 
de resistència, minisocietats. Les fa-
mílies funcionen com a defensa 
quan les estructures exteriors no 
funcionen, i per això són tan impor-
tants en llocs que han estat ocupats. 
Aquest és el tema que tenim els ca-
talans ara mateix damunt la taula. 
Després de la derrota posterior a l’1 
d’Octubre, ens hem refugiat en la fa-
mília, que es basa en el tancament i 
en la desconfiança cap al que que-
da fora seu. 

Tant la família del teu pare com la de 
la teva mare es van dedicar a l’hosta-
leria. Integrant-se als Isern, el teu 
pare va passar a formar part també 
de l’empresa dels sogres. Negoci i fa-
mília estaven molt vinculats.  
Treballàvem des que ens llevàvem 
fins a l’hora d’anar a dormir. De pe-
tit havia omplert neveres, parat i 
desparat taules, servit... fins que 
d’adolescent vaig passar a l’hípica 
que hi havia al costat de l’hotel, on 
també hi havia molta feina, però 
amb els cavalls. 

L’ambient de l’hotel et va marcar? 
Sí. És un ambient de molta obertu-
ra, una cultura no llibresca però que 
té les virtuts de la cultura: et permet 
tractar amb realitats diferents, con-
ductes molt variades... Amb sis o set 
anys els pares em van enviar a Brus-
sel·les dues setmanes amb una fa-
mília d’allà. A Sant Feliu de Guíxols 
hi va haver primer la indústria del 
suro, molt feta per treballadors i en-
ginyers de fora, sobretot alemanys, 
que s’instal·laven aquí. Això donava 
una obertura a la gent que érem 
d’allà. Gaziel deia que era la nostra 
primera gran rifa. El turisme va ser 
una segona onada d’expansió. Va 
créixer en un ambient que ja era 
cosmopolita a causa del suro. 

El llibre parla del canvi que va re-
presentar el turisme. 
A la Costa Brava va arribar una mi-
ca abans que a Barcelona. Aquí es 
parla del punt d’inflexió dels Jocs 
Olímpics del 92. Allà va ser una dè-
cada abans, amb el mundial de fut-
bol del 82, que és quan van comen-
çar a arribar els italians. En tot això, 
el que em sembla important a nivell 
cultural és l’arribada de l’estranger, 
el que ve de fora. 

Dius que et vas decantar per les lle-
tres i que a casa teva ho van respec-
tar. Em sorprèn una mica. Positi-
vament, vull dir. 
A casa no tenien cap cultura de lli-
bres. No eren analfabets, perquè sa-
bien llegir i escriure, però tampoc 
eren cultes. Així i tot, tenien un gran 
respecte per la cultura. Creien que la 
cultura servia per a la promoció. Que 
era una cosa que hi havia de ser. Hi 
havia un respecte. Això s’ha perdut i 
és el que ens matarà. Ara no hi ha cap 
respecte. La cultura s’ha convertit en 
una nosa, per als polítics indepen-
dentistes. Si poguessin prémer un bo-
tó i fer desaparèixer la cultura catala-
na no dubtarien ni un segon a fer-ho. 

D’això se’n parla més aviat poc. 
Però és una cosa que es veu. La cul-
tura vol dir diversitat i llibertat. 
Aquests elements són problemàtics, 
per als polítics. Recordo anar a trobar 
fa relativament poc l’alcalde de Sant 
Feliu per demanar-li que no destru-
ís una plaça on hi havia una escultu-
ra preciosa, i em va dir: “Què passa, 
que en saps més tu que jo?” A veure, 
fa quaranta anys que em dedico a es-
criure i a l’estètica. Esclar que en sa-
bia més que ell. No hi ha consciència 
de la cultura. Ens hem tornat tan ig-
norants que tenim grans atreviments 
com aquest. Si el catalanisme ha fun-
cionat políticament és perquè venia 
d’una cultura. Primer va venir la cul-
tura, i després els polítics. Són ells que 
ens ho deuen a nosaltres. Sense Ver-
daguer, Guimerà i Oller, el catalanis-
me del segle XX no hauria existit.✒

DAVID BORRAT

✒✒✒✒ Jordi Nopca

“ LA 
CULTURA 
S’HA 
CONVER-
TIT EN UNA 
NOSA,  
PER ALS 
POLÍTICS 
INDEPEN-
DENTISTES 

”


