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ADA CASTELLS

Escriptora
Care Santos es-
tà pletòrica amb
el desplega-
ment que està
fent Planeta i
Columna de les
seves Habita-
cions tancades,
una novel·la que
li ha permès re-
córrer la història
de Barcelona
des de la intimi-
tat d’una casa
burgesa. Hi ha
aplicat tota la
maduresa de
narradora gua-
nyada a pols
amb sis novel-
les per a adults
publicades, una
vintena de juve-
nils, diverses sa-
gues infantils i
un parell de lli-
bres de poemes.
Què més volem!
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UNTROSDECONVERSAAMB

C.S. Jo això d’escriure sempre
m’ho he pres seriosament, però ara
m’estic quedant estabornida, amb
la repercussió d’aquest llibre.

A.C. Però ja està fet amb vo-
cació de best seller, oi?

C.S. Em costa identificar-me
amb aquesta etiqueta. Sí que volia
fer una gran història, mirant de se-
duir, amb un gran argument, un
gran escenari, amb un munt de per-
sonatges, però en primera instància
tot es tractava d’una autoseducció.
És curiós perquè, com a lectora, jo
admiro les històries simples. Tinc
tres fills i no tinc temps per llegir sa-
gues.

A.C. No tens temps per llegir-
les, però sí per escriure-les!

C.S. Sí, és una contradicció. De
vegades alguna companya em diu:
“He comprat la teva novel·la”, i jo
penso, pobra. Però el cas és que ai-
xò és el que em surt del cap: un
trencaclosques que em diverteix. Jo
començo amb un parell o tres d’his-
tòries i el que m’agrada és lligar-les.

A.C. Per què la burgesia bar-
celonina? Sembla que aquest
Sant Jordi sigui el tema estel·lar:
Pau Faner n’explica els orígens
amb els mercaders del segle XIII,
tu en fas un fresc des del moder-
nisme fins ara i Cristian Segura
n’explica la decadència.

C.S. M’atreia la Barcelona del
gran creixement i de la gent que la
va fer possible. Tinc una admiració
pels burgesos fets a si mateixos,
que podien imaginar una nova ciu-
tat amb clarividència i pensant en el
futur.

A.C. Aquesta època també
l’han retratada Mendoza a La ciu-
dad de los prodigios, i Baulenas a
La felicitat. Què aportes de nou, a
part de la teva veu, és clar?

C.S. Era un problema perquè, si
ets responsable i mendoziana... Pe-
rò crec que la meva novel·la té un
toc femení claríssim. No es fica tant
en la crítica a la burgesia i en les
anècdotes. Se centra més en els pe-
tits detalls de la vida domèstica dels
que mouen el món. Jo crec que sóc
molt de sentiments.

A.C. La gelosia n’és l’estrella.

C.S. Sí, és un dels sentiments de
la meva vida. L’he viscut de molt a
prop. De fet, sempre escrius de tu.

A.C. També has fet que Viole-
ta fos artista per poder escriure
del procés creatiu?

C.S. El germen de la novel·la va
ser la reflexió sobre la feblesa de la
memòria i què transmetem a les ge-
neracions futures. Dels besavis, la
majoria de gent no en sap ni el nom,
ni tan sols que en va tenir vuit. Els
fills dels meus fills no sabran com es
deia la meva mare. Nosaltres, com
a escriptores, deixarem més coses,
però això que deixem, fins a quin

punt ens defineix? Mostro de mi
mateixa la part que vull.

A.C. I una de les parts és la
maternitat. Un tema molt poc
tractat i que ara les dones escrip-
tores comencem a abordar.

C.S. Crec que canviarà la visió de
la maternitat que fins ara hem rebut
a través de la literatura perquè la
nostra generació és un tema que ja
afronta sense problema i quan el
reivindiquem es posa tothom ner-
viós perquè la majoria de crítics són
homes. La literatura s’alimenta
d’allò que et surt més de dins i ja em
diràs com es pot obviar aquest te-
ma! La Pardo Bazán té un conte on
explica un part, amb molta elegàn-

cia, sense carregar tintes, però al
cap i a la fi, és un part. Els crítics se li
van tirar a sobre com si no fos un ar-
gument vàlid com qualsevol altre.

A.C. A la novel·la fins i tot t’has
atrevit a resoldre el cas de l’in-
cendi dels magatzems El Siglo.

C.S.  M’he passat quinze anys
col·leccionant objectes de tota me-
na relacionats amb aquests grans
magatzems, els primers que hi va
haver a Barcelona. La primera eta-
pa era pur glamur i després ja van
ser més de baratillo.

A.C. Una altra de les desco-
bertes del llibre és el personatge
d’El Santet, un jove venerat pels
seus miracles.

C.S. Investigant vaig trobar que
havia treballat a El Siglo i em va qua-
drar tot. Vaig haver de fer una inves-
tigació gairebé policial perquè la se-
va partida de naixement era a la
parròquia de la Concepció, que es
va cremar durant la Guerra Civil. No
hi ha esquela, ni partida de defunció,
i la seva tomba no paga taxes muni-
cipals. Hi ha un element misteriós
que té molta gràcia.

A.C. Al llibre fas una barreja de
gèneres. Per què?

C.S. Utilitzar els mails o les car-
tes em permet una aparença de
versemblança. Havia de donar mol-
ta informació i així no només ho fa la
veu del narrador. Aquests escrits
també m’han permès donar molta
emoció: m’interessava disparar al
cor i res millor que fer-ho amb una
carta. No n’hi ha gaires, però sí en
moments determinants. Per escrit
t’atreveixes a dir coses que, mirant
als ulls, costen més.

A.C. Es ven com la teva novel-
la més ambiciosa. Tu també ho
veus d’aquesta manera?

C.S. Sí, en aquest cas és cert i
estic una mica espantada. Ara què
faré?

A.C. Sol passar.

C.S. Sí, però per ara dono tom-
barelles d’alegria.

A.C. Felicitats! ❋

Care Santos


