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A.C.  El teu últim llibre, Els
cal·lígrafs, és una obra de teatre,
però també es pot llegir com
una novel·la –i aquest cop el tò-
pic és cert. A més, hi ha uns inci-
sos al marge que no són acota-
cions per als actors sinó que
són... que són... Núria, què són?

N.P.  És la imaginació d’un pos-
sible lector, és imaginar on va el
seu cap quan llegeix. Són glosses
de lectura que no són perífrasis,
sinó que emfasitzen la llibertat del
lector.

A.C.  Formen part essencial
de l’obra, però. Què tenies al
cap, tu, quan escrivies aquesta
novel·la?

N.P. Estava fent Más que una
máquina, un assaig teòric sobre
l’educació i les rutines. El vaig es-
criure en català, però no el vaig po-
der publicar perquè em deien que
l’assaig en català anava fatal i al fi-
nal no vaig tenir altre remei que
traduir-lo. El vaig enviar a Mèxic, a
un premi de l’editorial Siglo XXI,
que sempre m’havia agradat molt,
i el vaig guanyar. Quan em van tru-
car per dir-me que havia guanyat
jo creia que era una broma perquè
em deien “señorita”, amb accent
mexicà, i jo deia que no volia com-
prar res i penjava, fins que al final
em van dir: “Doctora Perpinyà, por
favor, no me cuelgue”, i vaig enten-
dre que la trucada era per a mi.
Aleshores em van començar a de-
manar on treballava i on vivia. No-
més tenien la informació del llibre.
Quina cosa més neta! Però, el que
et deia, mentre feia aquest llibre,
amb els personatges anava escri-
vint l’altre.

A.C. Però has fet assaig amb
personatges de ficció?

N.P. No, són prototips: el mes-
tre militar, el mestre llibertari, la
catedràtica... Sempre m’ha agra-
dat molt el teatre i una alumna ac-
triu, Núria Casado, em va comen-
tar que, si mai n’escrivia, l’avisés.
Ens vam anar animant i li vaig dir
que en aquell moment estava es-
crivint sobre l’educació i era l’únic
tema que m’interessava. Al final,

em vaig animar i li vaig dir que es-
criuria l’obra per a ella i que ella fa-
ria el paper de l’estudiant. Des del
primer moment, vaig voler partici-
par des de dins. Va ser la manera
de veure com es munta una obra
de teatre.

A.C. I per què, el tema de la
cal·ligrafia?

N.P. Em calia que no fos la filo-
logia catalana, perquè era massa
real i volia que fos una cosa erudi-
ta, medieval i minoritària. Vaig
pensar en altres temes, com ara
un departament de sefardita, però
era clar que jo havia de saber de
què parlava i les bromes sobre la
grafologia em van anar bé. Que fos
una matèria visual també li donava
una gràcia més teatral.

A.C. A més, és divertit aquest
contrast entre els cal·lígrafs que
defensen la bellesa del seu art i
els grafòlegs que es posen al
servei de la policia.

N.P. Sí, al final l’obra ha quedat
una mica retro, és com un Rè-
quiem, però bé s’ha de vetllar per-
què aquestes coses no desapare-

guin, les llengües minoritàries so-
bretot. No cal dir-ho.

A.C. El to, però, no és de
queixa, sinó humorístic.

N.P. No volia fer una jeremiada.
Era més la idea de riure’ns de les
nostres desgràcies. El director de
l’obra, Óscar Sánchez, va augmen-
tar encara més aquest to sense ar-
ribar mai a la pallassada. Si una
obra és ruca i al damunt la fas cò-
mica no et queda res, però com el
tema era seriós...

A.C. A Els privilegiats també
parlaves d’un món que s’acaba.

N.P. Sí, s’assemblen. És un al-
tre cop un món antic que deriva en
un món nou. Jo intento que les no-
vel·les no siguin avorrides malgrat
els temes intel·lectuals. Crec que la
literatura ha de tenir aquest punt
de passar-nos-ho bé, però de ve-
gades això mateix ho visc com una
insuficiència meva. Mira gent com
Goethe, que aborden els temes
amb aquesta gravetat: estan a un
nivell superior. Jo miro les coses
d’una mica més avall i no em va el
to solemne.

A.C. Deu ser cosa de la post-
modernitat.

N.P. De vegades penso que ja
n’hi ha prou, d’ironia i de conyetes.
L’últim llibre no és irònic.

A.C. Creus que és cosa de la
crisi que ens obliga a posar-nos
seriosos o bé és una aposta per-
sonal?

N.P. Davant la crisi podem
també fer ironia per no caure en
una depressió profunda. Jo ho veig
més com una evolució personal.

A.C. La teva novel·la Mistana,
que vas publicar el 2005, no te-
nia res a veure amb això.

N.P. Hi era més jo. Ho vaig pas-
sar malament. Una cosa és ser-hi
estèticament i temàticament i, l’al-
tra, també ser-hi anímicament.
Aquesta última és una novel·la
d’amor i també hi sóc, però sense
passar-ho malament.

A.C. Es pot?

N.P. De fet, no, però ho inten-
to. ❋

Núria Perpinyà
Té una novel·la
a punt de lliu-
rar, però enca-
ra hi fa correc-
cions perquè
és una obsessi-
va del detall.
Abans de fer-
la, com sem-
pre, ha llegit
cent llibres so-
bre el tema i
només ens vol
avançar que és
una novel·la
d’amor. Per ara
a les llibreries
encara s’hi pot
trobar el seu
últim títol: Els
cal·lígrafs (Em-
púries), un fu-
neral còmic so-
bre la mort
d’un antic món
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