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ADA CASTELLS

Narradora
Va publicar el
seu primer re-
cull de contes el
1987 i, després
de la insistència
de la seva edito-
ra, s’ha atrevit
amb una novel-
la que acaba de
treure Columna.
Jo també he
d’insistir perquè
me’n digui algu-
na cosa, perquè
l’autora sap
molt bé com co-
municar què fa a
la feina, però li
agafa un pudor
extrem quan li
toca parlar dels
seus llibres. A
poc a poc, anem
cosint la conver-
sa, amb molta
cura i sense
punxar-nos,
com el seu
sastre.
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UNTROSDECONVERSAAMB

B.J. La portentosa vida del sastre
Bariloche és una novel·la sobre
anhels frustrats i la necessitat
d’anar més enllà, de personatges
perdedors i que viuen en la contra-
dicció del dia a dia. El protagonista
és un home amb por dels canvis i ho
sublima amb la seva feina meticulo-
sa. Té una obsessió pels teixits no-
bles. La seva vida es va amargant.

A.C. I per què l’has fet sastre?

B.J. És una simbologia per parlar
de formes de vida que coneixem i
que han caducat.

A.C. Que introdueixis el co-
merç xinès, que ho està capgirant
tot, és una crítica?

B.J. Bé, és un nou món que està
arrasant amb tot i ens està apar-
tant. Al llibre, hi ha un grup de xine-
sos que apareixen d’una manera di-
fusa, perquè és així els veiem. Ens
és difícil relacionar-nos-hi i ens intri-
guen, però jo no parlo de la màfia xi-
nesa ni del costat fosc de tot això.

A.C. A la novel·la apareix un al-
tre grup, teòricament hermètic,
que són els avis que es passegen
pels parcs i jardins.

B.J. Sí, jo em pregunto, què fa
tanta gent quan desapareix del
mercat laboral i deixa de ser algú?
No ets res, i aquests avis decideixen
venjar-se. M’han agradat tant com a
personatges que havia pensat con-
tinuar-ne una saga. Tot això, és clar,
amb clau esbojarrada i d’humor.

A.C. I et preocupa el ritme.

B.J. Sí, volia que fos fluid; no es-
tendre’m en les observacions col·la-
terals, atrapar el lector. Jo vull que la
literatura sigui aparentment lleuge-
ra, però que per sota vagi tenint càr-
rega. Em veig incapaç d’escriure
una novel·la desenvolupant tipus
psicològics, situacions de tensió
dramàtica... Em sento més còmoda
si puc resoldre una situació amb tan
sols un parell de pinzellades.

A.C. Però en lloc de seguir amb
contes com els publicats el 1987
–que Déu n’hi do el temps que
fa–, t’has passat a la novel·la.

B.J. Entremig del llibre de contes
Carnaval i aquest, he escrit altres
coses, però res no em satisfeia
prou. Aquesta novel·la la vaig co-
mençar a escriure en una etapa la-
boral complicada. Jo treballo a
l’Obra Social de La Caixa i em dedi-
cava a la comunicació dels progra-

mes que fem per als malalts d’Al-
zheimer o nens amb sida o progra-
mes de càncer. Tot eren qüestions
dures, que fan patir, temes força in-
teressants informativament, però
que toquen molt. Escriure aquest lli-
bre amb humor era la meva vàlvula
d’escapament. La novel·la m’obliga-
va a entrar en un altre registre.

A.C. Al llibre també es parla de
la possibilitat de canviar de vida.
Creus que és una de les obses-
sions del nostre temps?

B.J. Sí, tots ens ho hem imaginat
en un moment o altre, tot i que la
realitat s’imposa. Jo em posava en
la pell d’aquest home, però ell acaba
en un món en què tot són residus.

A.C. Una de les tasques tradi-
cionals de l’ofici d’escriure és dei-
xar constància d’allò que ha pas-
sat.

B.J. Sí, ara t’explicaré una cosa.
¿Saps la foto aquella famosa del
Centelles, d’uns homes disparant,
parapetats rere uns cavalls morts?
Doncs això és a la cantonada del
carrer Llúria amb Diputació, on jo vi-
via. I l’àvia ens deia que a la casa en-
cara hi havia senyals de trets del 19
de juliol. Hi ha moltes històries per
explicar. L’Apel·les Mestres, a pocs
metres de casa meva, al passatge
Permanyer, va morir aquell 19 de ju-
liol. Sempre deia que el dia que es
morís caurien llamps i trons!

A.C. N’hi ha per fer-ne novel-
les. ❋

Berta Jardí
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