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ADA CASTELLS

Escriptor
Del seu avi va
heretar una de
les primeres
edicions de Soli-
tud, de Víctor
Català, i és un lli-
bre que l’ha
acompanyat to-
ta la vida, fins a
l’extrem que li
ha dedicat la se-
va primera obra
de ficció: Una al-
tra solitud (A
Contra Vent),
un llibre reflexiu
que es basa en
els pensaments
sobre art, natu-
ra, lectures del
personatge del
pastor. Els lec-
tors hi podran
trobar referèn-
cies inespera-
des i aquest tros
de conversa ens
n’ofereix algu-
nes pistes.
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UNTROSDECONVERSAAMB

J.G. Solitud, de Víctor Català, és
un llibre que conec des de molt jove,
i l’he llegit molts cops, però em
sembla que avui és difícil de llegir i
tenia la idea de fer-ne una versió.

A.C. No s’assemblen en res.

J.G. Sí, tens raó, però com a mí-
nim hi ha els personatges i tota la
reflexió sobre la solitud i l’aïllament.

A.C. En aquest diari del pastor
de Solitud es detecta el seu inte-
rès pel romanticisme.

J.G. Sí, és una contraposició en-
tre el romanticisme i el racionalis-
me. La Solitud de Víctor Català és
enterament romàntica, però està
escrita en un moment en què l’es-
perit racionalista ja està sortint.

A.C. I la seva Solitud està es-
crita en un moment que l’esperit
racionalista està marxant?

J.G. Sí, perquè estem en la post-
modernitat i el fet de pensar que el
món es pot endreçar està en crisi.

A.C. Per què ha triat l’estruc-
tura de dietari?

J.G. Forçosament havia de fer
que el protagonista s’expliqués en
present i jo volia que fos en primera
persona.

A.C. Suposo que el recurs del
diari també li permet parlar de te-
mes molt diversos.

J.G. Volia que fos un home que
pensa molt. M’interessava l’aspecte
de fragment, que és present en
d’Ors, Maragall, a Solitud, que es va
publicar en lliuraments.

A.C. En Pla?

J.G. Sí, és clar. Pla és el model. Jo
abans d’escriure sempre llegeixo
una estona de Pla.

A.C. I al llibre diu que li sorprèn
que no estimés la poesia.

J.G. Pla diu que no li interessa,
però en la seva manera d’adjectivar
i de construir és molt poètic. No són
els adjectius que s’espera d’un pe-
riodista, fins i tot Maragall és més
prosaic en aquest sentit. Ell diria un

verd clar, però Pla diu: m’ho invento,
un verd sintètic. Té una adjectivació
més agosarada.

A.C. El gènere del dietari, en-
cara que sigui de ficció, també
permet que el narrador hi fiqui
més cullerada.

J.G. Vaig construir el llibre com si
realment fos un dietari, amb notí-
cies i comentaris del moment, però
després ho vaig treure i només vaig
deixar el que està lligat a la història.

A.C. Hi manté les reflexions.

J.G. Sí, perquè per això vaig es-
criure la novel·la. Intento parlar del
fet artístic, la manera d’enfocar-lo
des del punt de vista apol·lini i dioni-
síac, contraposant les figures de
d’Ors i Maragall, i de Picasso, que

concentra els dos elements: decan-
tant-se molt cap a l’apol·lini, acaba
sent el més dionisíac de tots.

A.C. Li surt la vena de teòric
de l’art i també parla de religió.

J.G. Sí, la manera de veure del
catolicisme –física, material, molt
dionisíaca– contrastada amb el pro-
testantisme –intel·lectual, lliure, es-
piritual, molt apol·lini–.

A.C. La gràcia és mantenir
l’equilibri entre aquests dos ex-
trems. En la seva creació, com ho
ha gestionat?

J.G. No ho sé. Hi ha una evolució:
comença molt mesurat i acaba amb
un tros sencer de Solitud que és un
esclat dionisíac. La cultura és molt
feble i la realitat és dionisíaca.

A.C. Com enllaça això amb el
moment actual?

J.G. Estem governats pel capital,
que és una cosa molt dionisíaca
perquè ningú no pot controlar. Du-
rant uns anys es va aconseguir im-
posar unes normes, però ara tor-
nem al capitalisme salvatge. Abans
els amos vetllaven perquè l’empre-
sa funcionés. Ara tots som molt co-
munistes, però anem al banc a veu-
re si ens donen un 3 o un 4 per cent.
El món està en mans d’uns manda-
rins que no tenen interessos en els
negocis, sinó a fer-se rics ells matei-
xos, i això es veu en aquesta arqui-
tectura neosimbòlica que s’ha pro-
duït en els darrers anys, amb la cai-
guda del comunisme. Molt decorati-
va, molt impressionant, molt torre
Agbar.

A.C. I la natura? Aquesta pre-
ocupació ecològica d’ara no és un
retorn a la idea romàntica?

J.G. Sí, però a la meva novel·la la
natura és una gran salvatge que fa
molta por i una mica de civilització
no li aniria malament. No hi ha ordre
i la gent es mor. Hi ha un equilibri
que no és el nostre equilibri. No hi
ha justícia, no hi ha idea de bé. De
fet, Solitud acaba amb una com-
prensió de la naturalesa nietzschea-
na: un cop comprens la natura, pots
decidir què és el bé i què és el mal.
Ara no som tan forts.

A.C. Són misèries del segle
XXI. És autobiogràfica aquesta vi-
vència de la solitud?

J.G. No, no he anat mai a viure
sol enmig del no-res i mai no m’he
enamorat d’una noia jove.

A.C. Són desitjos?

J.G. No, són possibilitats. Quan
passes per aquests llocs remots et
preguntes: si visqués en un lloc així,
què passaria? I et ve al cap aquesta
història. El meu pastor és molt més
excursionista que jo.

A.C. Però si que deveu ser
igual de lectors.

J.G. El paisatge real són els lli-
bres que vas llegint. Fa molts anys
que volia escriure una novel·la que
passés dins d’una altra novel·la. ❋

Jaume Genís


