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ADA CASTELLS

Escriptora
i funcio-
nària
Una dona bada-
llant en hores de
feina il·lustra la
portada de ‘Jo
també vull ser
funcionari’
(Proa), una sàti-
ra real com la vi-
da mateixa. A la
seva novel·la,
Antònia Carré-
Pons retrata un
ambient laboral
en què pencar
no és precisa-
ment el que pre-
domina i ens el
serveix en safa-
ta. Això sí, amb
una bona dosi
de profunda crí-
tica social i sen-
se cap rebaixa
del 5%
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UNTROSDECONVERSAAMB

A. C.-P. Totes les persones que
escrivim treballem a partir de la rea-
litat i l’exagerem i la transformem.
És com l’energia que es va modifi-
cant.

A.C. Però, a veure, realment tu
vols ser funcionària tal com diu el
títol de la teva última novel·la?

A.C.-P. El títol em va costar
molt de trobar perquè no fos insul-
tant sinó políticament correcte.
Hem d’entendre funcionari en un
sentit genèric. La idea era reflectir
un món laboral jerarquitzat i massi-
ficat. El llibre va més enllà dels fun-
cionaris i parla de la condició huma-
na en els seus aspectes més mise-
rables. Moltes de les coses que hi
dic també es podrien aplicar en una
multinacional.

A.C. Enveges, mentides, tripi-
jocs, mandres... Quedem ben ser-
vits!

A.C.-P. Sí, però si alguna cosa
aprens amb el pas dels anys és que
les persones i les coses tenen múlti-
ples matisos. No crec que el llibre si-
gui una carregada contra els funcio-
naris, sinó una sàtira d’un món labo-
ral en què el rendiment no té priori-
tat.

A.C. I ara em diràs que tot és
ficció?

A.C.-P. No, les anècdotes que hi
explico les he viscudes com a funcio-
nària del Departament d’Ensenya-
ment o me les han explicades altres
organismes públics de diferent color.
Els personatges són prototips que
tots hem pogut veure i suportar: el
qui es passa el dia al Facebook, el qui
estudia en hores de feina, el cap que
ha estat nomenat per pagar les se-
ves fidelitats... Van des del conserge
al director general. Tots queden re-
tratats, tots són: “Mare de Déu, qui-
na gentussa!”. Tampoc no és que di-
guis que són malvats, però tenen
una moral que s’acomoda al sistema
i això té una dimensió social.

A.C. De fet, el llibre retrata la
degradació moral col·lectiva.

A.C.-P. Ara et clavaré un rotllo:
hi ha un sociòleg nord-americà, Ed-
ward Bandfield, que va escriure La
base moral d’una societat endarreri-

da, i que explica un viatge que va fer
en un poble de Calàbria. A partir de
l’observació de la gent extrapola
quin és el funcionament dels països
que ara s’anomenen PIGS (Portu-
gal, Itàlia, Grècia i Espanya). Són so-
cietats en què la gent actua només
en benefici dels seus familiars i
amics. Ningú no s’implica política-
ment si no obté algun benefici. Pre-
domina estafar a hisenda i és un
comportament que no té res a veu-
re amb els països protestants del
nord d’Europa. Jo volia descriure
com aquest sistema engoleix la
gent. Una de les protagonistes ja ho
diu: “El sistema t’engoleix o t’es-
cup”.

A.C. Em sembla que és l’Anna
qui ho diu, que precisament ha
tingut una paràlisi. No deu ser
una malaltia casual.

A.C.-P. No, tots els personatges
tenen característiques físiques gro-
tesques per caricaturitzar-los. A ella
el cos se li queixava de l’atuïment de
la consciència.

A.C. Ara reconeix que has es-
crit el llibre en hores de feina?

A.C.-P. No! Perquè la meva
consciència no m’ho permet. Altre
cop et parlaré d’Edward Bandfield.
Explica que tothom es pensa que
els altres fan el mateix que ell. És
cert que hi ha funcionaris que apro-
fiten el temps de feina per fer les se-
ves coses, però no és el meu cas
perquè no podria.

A.C. I creus que aquesta mane-
ra de fer pot canviar o forma part
de la nostra idiosincràsia més en-
quistada?

A.C.-P. S’haurien de canviar
moltes coses, abans. Del llibre es
desprèn cert pessimisme. S’han de
crear mesures perquè això no passi,
però si els governants es compor-
ten de la mateixa manera, no ens en
sortirem.

A.C. En aquesta conversa es-
tàs parlant tota l’estona dels fun-
cionaris en tercera persona. És
una mena d’autodefensa, una
manera de marcar distàncies?

A.C.-P. Si jo em sentís funcionà-
ria no hauria escrit mai aquest llibre.
Sí que és cert que sempre volem
allò que no tenim, però en el fons ai-
xò del funcionariat és una trampa.
Tens un lloc segur per a tota la vida,
però has de renunciar a l’esperit crí-
tic, a la creativitat, a les ganes d’in-
novar, al canvi... És un paraigua que
et protegeix i alhora t’ofega.

A.C. Com uns pares.

A.C.-P. Sí.

A.C. Però sense amor.

A.C.-P. Bé, l’amor serien els di-
ners.

A.C. Tu també ets medievalis-
ta. En què t’ha ajudat aquesta fa-
ceta per escriure Jo també vull
ser funcionari?

A.C.-P. Mira, sí que hi ha certa
vinculació amb l’Espill de Jaume
Roig, que és una sàtira en contra de
les dones, exagerada i brutal.
Aquest llibre no és brutal sinó una
crítica elegant. Jaume Roig era mal-
educat i groller, encara que era me-
ravellós i, suposo que, de tant estu-
diar-lo, m’ha vingut al cap el gènere
de la sàtira. Cap al final del llibre
també hi ha una referència a la taula
rodona del rei Artús, però he procu-
rat despendre’m de la meva faceta
medievalista a l’hora d’escriure. A
part de tot el que hi dic també he
tingut una preocupació per fer una
bona novel·la, cuidant l’estil. Trobo
que també és important, encara
que si me n’he sortit o no ja és una
altra cosa.

A.C. Que ho decideixin els lec-
tors, que per això hi són, oi?, i, si
són funcionaris, que ho disfrutin
com la resta. ❋

Antònia Carré-Pons


