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K.A. Les meves novel·les surten
d’exprimir la meva neurosi i la visió
particular del món, de les coses que
he vist i de les coses que m’han pas-
sat. Jo vinc d’un...

A.C. Com?

K.A. Sí, ho anava a dir: jo vinc d’un
silenci o, més aviat, jo vinc d’un so-
roll, com diria el Loquillo. Malgrat
que estigui sol com una rata, em
considero part d’una tradició, en la
mateixa línia que John Fante.

A.C. Però no creus que preci-
sament ara molts escriptors tiren
de la pròpia vida i de la seva ma-
nera de ser?

K.A. Hi ha una part de gent de la
meva edat que tendeix a una litera-
tura exhibicionista i bastant banal
que no té res a veure amb el que
faig jo. Jo parteixo de coses que
m’han passat, perquè quan jo vaig
començar a publicar, la meva vida ja
estava feta, ja tenia trenta anys. No
sóc un escriptor que reflecteixi la
seva biblioteca ni el seu llinatge lite-
rari. El que surt a la meva literatura
són les meves vivències. És una
narrativa amb una intenció clara-
ment humorística. Jo no conec nin-
gú que vulgui ser divertit ni en narra-
tiva espanyola ni en la catalana. A
Anglaterra, l’adjectiu funny és una
de les màximes virtuts. Aquí encara
es parteix de la idea que l’humor és
cosa de tontos.

A.C. I t’agradaria estar més
acompanyat?

K.A. Ja voldria formar part d’una
generació literària. Trobo que té un
rotllo pandillero molt xulo. M’agra-
den les generations encara que n’hi
hagi algunes que em fan fàstic, com
la Nocilla. Detesto aquest intent de
descartar l’emoció i estar per sobre
de l’empatia i rebutjar completa-
ment el romanticisme. És una litera-
tura cínica, postmoderna. I això que
ha passat l’era de les ideologies és
mentida: hi ha el bé i hi ha el mal. Hi
ha una dreta i una esquerra. És cla-
ríssim. A part de basar-se en una
còpia barata dels nord-americans,
ho trobo fraudulent i farsant i avorri-
díssim.

A.C. Aquest no-lloc que de ve-
gades utilitzen és l’oposat al loca-
lisme que tu practiques. Parles de

paisatges molt determinats i ex-
poses tot un estil de vida. En
aquest cas, unes vacances en fa-
mília a l’Empordà, i fins i tot dius
coses com “tot era molt millor
abans”.

K.A. Entenc l’estupidesa que por-
ta implícita la nostàlgia, però sóc
nostàlgic de naturalesa. Tinc ten-
dència a que m’agradi molt més la
llegenda que la realitat. Hi ha coses
del progrés que m’emprenyen i que
no fan millorar la raça humana en
absolut. A mi ningú no m’ha consul-
tat, però hi ha coses que et veus
fent i que tu no volies fer.

A.C. Com ara què?

K.A. Escriure cartes. Ara és de
boig.

A.C. I la idea d’exiliar-te al
camp i dedicar-te a l’hortet no te
l’has plantejada?

K.A. L’escapisme hippy no
m’agrada. M’agrada més la revolta.
Alguns dels avenços dels anys sei-
xanta es van transformar en coses
xules, com els segells indepen-
dents, i va florir el punk, però altres
van quedar com a autèntiques fal-
sedats. Hi ha una part del hippisme
empresarial que és nefast, absolu-
tament nefast. Ha generat les pit-
jors coses del món, com ara Virgin i
Apple.

A.C. Al llibre fas un estirabot
dels teus en contra de la metalite-
ratura. Explica-m’ho més.

K.A. No és que m’irriti la metalite-

ratura, sinó el tipus d’autors que la
utilitzen i que són els que viuen de la
seva biblioteca. Com diu Kurt Von-
negut, la literatura no ha de tenir el
cap ficat dins del cul. Això és un ca-
mí sense sortida que només pot in-
teressar a algú que és escriptor o
que a les nits té somnis humits de
ser escriptor. A qui li importa tota
aquesta referència constant? El
Martin Amis, abans de tornar-se in-
suportable i creure’s que és Déu, va
treure’s ell mateix a Money i jo ho
vaig trobar molt divertit. De fet em
va encantar i ho vaig copiar vilment.
Em va semblar bé perquè aquest
joc estava fet en una novel·la dura,
elàstica, superdivertida, plena de
marranades i violència, però quan
llegeixo una puta novel·la d’una rela-
ció fictícia sobre, per exemple, la vi-
da del Kafka em poso molt malalt, la
veritat.

A.C. Dius que qualsevol opinió
es pot rebatre amb un parell de
cops de puny...

K.A. Damunt la taula.

A.C. Sí, sí, precisem: damunt
la taula. Això és una mena de
poètica?

K.A. Això ho dic més com a ad-
missió de les mancances d’un ma-
teix. A mi m’encantaria ser un ora-
dor: el Henry Fonda de Dotze
homes sense pietat que aconse-
gueix convèncer tota la taula amb
la seva eloqüència i sentit comú, pe-
rò jo precisament sóc el tio que ex-
pulsen perquè vol escanyar el Hen-
ry Fonda. Sense la maldat, sóc
aquest tio que perd els nervis i es
caga en déu.

A.C. Creus que no és una qües-
tió d’immaduresa?

K.A. No, i ara, si tinc 39 anys.

A.C. Però no dic d’edat, sinó de
no ser prou madur com a perso-
na, un dels temes de què parles al
llibre.

K.A. Vaig deixar de ser un adoles-
cent als 36 anys i amb això sí que
em sento molt acompanyat perquè
és molt d’homes. Et diria que vaig
deixar de ser nen quan va néixer el
meu nen. Però hi ha coses que sí
que vénen de sèrie, i la incapacitat
per al debat intel·ligent n’és una. ❋

Kiko Amat
Escriptor

Va treballar a la
FNAC venent dis-
cos i només hi va
durar un mes, fins
que el van aco-
miadar. Li agra-
daria poder ex-
pressar les seves
idees, que troba
“profundament
sensates”, de ma-
nera més ponde-
rada, però a Kiko
Amat li surt dir-
les pel broc gros;
potser per això li
surten llibres di-
vertits i en reivin-
dica aquest ves-
sant. L’últim lliu-
rament ens arriba
excepcionalment
en català i a Co-
lumna, i ara no
s’empara en la
ficció, sinó que és
l’Amat amb la se-
va dona Taronja
de vacances a
l’Empordà. L’ho-
me intranquil és
ideal per a xafar-
ders emprenyats
amb l’estupidesa
que ens
envolta.
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