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“No tenia previst que això
d’escriure fos una necessitat”

ulià de Jòdar (Badalona,
1942) deia, fa anys, que s’hi
posava tard, a això de pu-

blicar. L’any 1997 va sortir a la
llum L’àngel de la segona mort,
que va acabar formant part d’una
trilogia que té per títol L’atzar i les
ombres. El 1997, quan presentava
aquella primera novel·la editada,
no comentava gaire els plans de
futur. Potser no en tenia. Però
d’aleshores ençà hi ha hagut de
tot i força. Producció i reconeixe-
ment. El metall impur (2006), per
exemple, li va valer els premis
Sant Jordi i Serra d’Or. El Serra
d’Or també se’l va endur uns anys
després per Pastoral catalana. Els
premis Carlemany també la van
guardonar, aquesta obra... No-
vel·les, relats, teatre, col·labora-
cions amb altres autors... La seva
última publicació és El desertor en
el camp de batalla (Proa, 2013).
Una bogeria al·lucinògena: un
home obès mòrbid, un escriptor
amb ínfules, una jove enamora-
da, fantasmes... I l’escenari fona-
mental, el barri del Raval de Bar-
celona. Tants colors com gène-
res, en 387 pàgines de literatura.
El 1997 publicava ‘L’àngel de la segona mort’.
Semblava que un cop reconciliat, via ficció,
amb els seus records, apagaria l’ordinador.
Sóc jo el primer sorprès... Sorprès que escriu-
re hagi estat una necessitat continuada. Pot-
ser en el primer moment podia semblar la
necessitat de parlar d’alguna cosa que tu por-
tes a dins, viscuda, i fer-ne una novel·la. Per-
què no vaig fer memòries ni dietaris, perquè
a aquella edat en què vaig començar hagués
estat el més normal [somriu]. Era ficció... No
tenia previst, ni sabia, que això d’escriure fos
una necessitat i sense planificar una obra, ni
una carrera...
Potser els editors sí que s’ho imaginaven, que
continuaria. I els lectors.
Quan vaig fer el que podem anomenar la Bí-
blia de la trilogia, que és una novel·la en si
mateixa, en el primer moment ja vaig co-
mençar a veure que hi havia molta cosa tan-
cada que calia obrir. Però no sabia que fos
una trilogia! Hi havia tres històries potents:
la mort d’un amic, la mort d’una noia de la
qual el protagonista està enamorat i la terce-
ra, quan el protagonista se’n va de casa a tre-
ballar fora i es fa un home. Però les altres his-
tòries, d’on han sortit? No m’ho preguntis...
A l’última novel·la, ‘El desertor en el camp de
batalla’, hi ha una mena de subtítol: ‘Un relat de
l’Era de la Dislocació’. Inquietant, per dir-ho
d’alguna manera.
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Dic això de l’Era de la Dislocació perquè als
protagonistes els agafa amb el peu canviat.
Intenten, en un context de terrabastall, no
caure del tot i mantenir l’equilibri com po-
den. És la metàfora dels intents de cadascú de
nosaltres de no perdre peu.
Perdre peu?
Hi havia la convicció de ser els més fantàstics,
els més capaços de ser els amos del món. Això
ve dels anys seixanta i comença a entrar en
crisi després del postfranquisme. Finalment
hi ha una integració en el món sense fer gai-
res esgarips a partir dels vuitanta i els noran-
ta. Però ara no tenim la sensació de tenir gai-
res conviccions morals ni gaires fonaments
ideològics i la política està més aviat desacre-
ditada i és poc útil. No tenim diners, les pro-
fecies ens les fan els altres perquè ens les cre-
iem i abaixem el cap... El ritme de la informa-
ció i la seva naturalesa ens els fan. Abans en-
cara podíem pretendre que intentàvem fer-
ho nosaltres o que almenys i havia possibili-
tats d’imposar les nostres conviccions, la
nostra visió del món sobre allò que trobàvem
atrotinat i caduc. Nosaltres érem els mo-
derns i els innovadors...
I ara?
Ara... Aparentment, hem perdut la iniciativa
històrica i cadascú, cada persona, intenta
funcionar com pot. Però a la novel·la també
hi ha alguna altra lectura.
Quina?

La de la responsabilitat moral. Apareix un se-
nyor que és un antic sindicalista de Comis-
sions Obreres. S’ha fet gran. Té un fill i una
néta i es dedica a emmagatzemar la ferralla
que altres recullen pel carrer. Ho fa per aju-
dar el seu fill a subsistir, perquè ell no ho ne-
cessitaria, ja té la seva pensió. I també ho fa
per ajudar les persones que, disperses per
aquest món, no sabrien què fer. Ell fa un pa-
per de cohesionador.
Encara queda espai per a l’esperança?
No!
Carai!
Si parlem de la novel·la, i no de la vida, allí sí
que hi ha una esperança, que és la nena, l’Alí-
cia. És una noia que s’ha quedat sense mare i
que té un pare violent, però que té un avi que
per a ella és un exemple d’uns certs principis.
És una noia del seu temps, que llegeix i estu-
dia, que ajuda a portar la casa, i s’enamora
d’un noi del barri, procedent del límit amb el
Sàhara... És una noia que comença a conèixer
la dificultat que planteja un món organitzat
pels adults. És un exemple: molt ràpidament
desconfia del món dels adults, i això és molt
recomanable.
Hi ha qui ha dit que la seva novel·la és com un
viatge delirant. Un punt demencial. Somnis, rea-
litat, poesia... Ironies tremendes.
Si la llegeixen es divertiran molt. Hi ha espais
de la narració que són molt humorístics [riu]
És un deliri. ❋

EL DESERTOR EN
EL CAMP DE
BATALLA
Julià de Jòdar
Dades: El text, editat
per Proa, és una
pirotècnia de
gèneres, amb
realisme i fantasia, i
sarcasme, ironia. I
tendresa.

Julià de Jòdar al barri del Raval de Barcelona, epicentre de l’última novel·la JUANMA RAMOS




