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Escriptora

Amb tant de
viatge a l’Al-
guer i a Per-
pinyà per la
feina, no és
estrany que
a la narrado-
ra Margarida
Aritzeta
(Valls, 1953)
li hagi cres-
cut una ma-
leta: La male-
ta sarda (Co-
lumna), una
novel·la de
misteri on,
com s’avisa
des de la con-
traportada,
“Com més
s’estira el fil,
més s’embu-
lla la troca”.
Hem mirat
d’estirar un
altre fil, el de
l’ofici d’es-
criptora, des
de la barra
d’un bar de
l’Eixample i
més que em-
bullar-nos,
sembla que
ens hem
aclarit com
una aigua de
Vichy

M.A. Els detalls en literatura
ajuden a crear la il·lusió de realitat
que fa possible recrear un ambi-
ent i una sensació de l’indret on
passen les coses. Amb el temps,
en poso més perquè hi ha la vo-
luntat de crear un clima, perquè
no tot es limiti a una successió
d’aventures i fets.

A.C. El problema és que acaben
sortint llibres gruixuts. Hi ha qui de-
fensa que el gènere del nostre
temps apressat és més aviat el
poema i el microrelat.

M.A. Els microrelats m’agraden
com a desafiament i pràctica, però
no només crec en els flaixos sinó en
els llibres que recreen tot un món,
de gent que batalla per coses i es
queden atrapats en un mateix enig-
ma, llibres que demanen una caval-
cada llarga i un procés d’escriptura
molt enllà en el temps. Són llibres
que portes al cap i es van transfor-
mant a mesura que els escrius.

A.C. Has dit una paraula clau
d’aquest gènere de llarga durada:
atrapar.

M.A. Penso que amb totes les
ofertes i actes de comunicació has
d’atrapar l’altre i agafar-lo pel ga-
nyot. Jo sóc professora i sé que m’he
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de guanyar a cada moment els estu-
diants amb les coses que explico.
M’agrada que els llibres, a més de
bellesa i llenguatge, em sedueixin.

A.C. La teva activitat de professo-
ra t’ha entrenat la capacitat de se-
duir, d’acord; i la de política?

M.A. Bé, jo no estic en primera
línia de lideratge polític. Refugiar-
me en la ficció em dóna distància,
un món paral·lel, un altre nivell de
la realitat.

A.C. I a la realitat realitat, què fas?

M.A. Estic en una direcció gene-
ral que s’ocupa de Perpinyà i de
l’Alguer per garantir la presència
del govern en els àmbits exteriors
de la catalanofonia. És una manera
de recosir el territori.

A.C. Sona a feina diplomàtica.

M.A. Sí, de relació, d’observar,
d’escoltar i d’intentar entendre. Tot
això va molt bé per a l’escriptura.

A.C. ¿I si et consideren escriptora
del règim?

M.A. No, no ho he estat mai! Fins
i tot ara estic en una facció minori-
tària del règim. No m’he vist mai

com una artista institucional i no
crec que m’hi considerin. Ja escri-
via molt abans d’estar al govern. La
meva vida no és estar en la política.
És una anècdota.

A.C. I enmig d’aquesta anècdota
intensa, com t’ho fas per escriure?
Ets disciplinada?

M.A. No gaire, però quan m’hi
poso he de tenir el llibre molt pre-
sent al cap mentre dura. Avanço en
un exercici en ziga-zaga, per avan-
çar dos dits he de retrocedir un
pam. Bàsicament la novel·la la tinc
pensada com una arquitectura o un
puzle, que després sempre puc
canviar.

A.C. Els personatges manen?

M.A. Sí, sempre n’hi ha algun que
apareix de sobte sense haver-ho
previst. A La maleta sarda, per
exemple, un secundari se m’ha fet
gran perquè hi veia el meu pare, a
casa, jubilat, i al final de l’escriptura
de la novel·la, el pare va morir. No
és que el personatge sigui ell, però
hi ha detalls que sí que ho són.

A.C. Portes una bona dosi de pu-
blicacions, unes vint-i-cinc de ficció,
entre relats, juvenil i novel·la. Què
has après del procés?

M.A. A ser exigent amb la meva
escriptura, no conformar-me amb
el que em surt, sinó intentar rellegir
més mentre ho faig. He après a tenir
paciència, a mantenir present al cap
tota l’estructura de la història, a no
desatendre l’entrenament físic i a
anar construint amb més modèstia.
Escriure és un exercici de resistèn-
cia física perquè reclama cos i pen-
sament. I també he après a gaudir
molt del procés de recerca de la in-
formació i a demanar a amics i a
desconeguts que em donin un cop
de mà i la seva opinió. Hi havia una
època en què pensava que ho podia
fer jo tota sola. També he descobert
el fet que la literatura comença i no
arriba mai enlloc.

A.C. Llegeixes diferent?

M.A. Sí, tinc més paciència amb
les coses que no m’agraden perquè
sé fins a quin punt costen. Ara estic
llegint La princesa del gel, de l’au-
tora sueca Camila Lackberg, i la
trobo verda, però té els seus valors
i l’acabaré de llegir del tot, encara
que no m’agradi.

A.C. Amb aquesta actitud, no po-
dries fer de crítica literària.

M.A. No, no em puc situar per
damunt del bé i del mal.❋
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