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“Jo obligaria
els escriptors
a fer alguna
traducció de
tant en tant,
seriosament”

L.D. Va treure el títol d’‘Una cara
manllevada’ d’una cançó de Paolo
Conte...
G.G. En Paolo Conte és un dels
últims d’aquells grans can-
tants –un temps en deien
cantautors, ara ho diuen a una
altra tribu– que varen inspirar
la meva generació i que cons-
tituiren el més proper que
tinguérem a una educació
sentimental i estètica definida.
La cançó és Una faccia in prestito
i parla d’un home que es mira
al mirall i es veu amb la cara
d’un altre.
Sempre m’ha interessat la fi-
gura literària de l’altre, d’a-
quell que està darrere de nos-
altres i de qui no sabem gran
cosa: només que és una com-
binació de tot allò que no
mostrem i que ens agradaria
ser en realitat.
L.D. A la presentació del seu llibre
va afirmar que la novel·la “retrata
una generació”. Quina?
G.G. La meva, la dels qui quan va
morir Franco teníem entre
deu i quinze anys. Ens trobà-
rem, de cop i volta, que teníem
uns referents estètics agafats
de la progressia d’aleshores,
però no teníem edat per haver
renunciat a la influència de la
generació dels nostres pares.
Del General, no en guardàvem
un record tan vague com els
més joves i vèiem que ja no
érem a temps per entrar dins
aquell disbarat –per altra
banda tan atractiu aleshores–
que va ésser la Movida Madri-
leña. Una generació que a for-
ça de tenir un peu aquí i un
peu allà acabà per no tenir cap
peu enlloc.
L.D. També va dir que era “una no-
vel·la molt personal”...
G.G. Totes les novel·les són molt
personals. No sé per què vaig
dir això. Té de personal que
l’he escrita jo.
Hi ha dos tipus d’escriptors:
uns pretenen fer sempre una
autobiografia canviant lleuge-
rament els noms del perso-
natges (cosa que no porta gaire
lluny, perquè el lector no és
imbècil i capta de seguida
aquell que no té més pretensió
que la que tenen els pesats de
les barres dels bars, que és la
d’explicar-te la vida tal com va
sortint); i uns altres, que tenim
la intenció de transformar la
pròpia experiència en litera-
tura i ens veiem obligats a ex-
treure de la circumstància
personal allò que ens conver-
teix en universals i que, con-
seqüentment, ens lliga amb els
lectors i amb la resta del món.
El que és difícil és distingir el
que és universal del que és
anecdòtic.
L.D. ¿Què conserva el protagonista
d’‘Una cara manllevada’ del Titus
Palmer d’‘El rei de la casa’?
G.G. El nom. Titus Palmer és un
nom que vaig posar al prota-
gonista adolescent d’aquella
primera novel·la meva. Era un
tipus indecís i temorós de fer
front a la realitat. En Titus
Palmer d’Una cara manllevada
ja té 35 anys i té poc a veure
amb aquell jove. Coincideixen,

això sí, en la seva estupefacció
perenne, que els porta a no
saber mai què els passa ni per
què. Aquest és pecisament el
tret de la meva generació que
he volgut treballar.
L.D. Per què ha triat el mateix per-
sonatge?
G.G. Per una qüestió de vanitat.
Perquè el lector hipotètic que
un dia llegeixi totes les meves
obres es trobi amb una unitat
d’estil. Podria haver batejat el
personatge amb un altre nom
qualsevol, però m’agrada
aquesta continuïtat d’arqueti-
pus bàsics que es converteixen
en personatges. Repetir noms
és una manera de transmetre
aquesta idea d’obra sencera,
d’evolució literària compren-
sible.
Potser al proper llibre que es-
crigui tornarà a sortir n’Ama-
deu Valls, el protagonista d’El
rei de la selva, si em surt un
personatge amb les mateixes
característiques.
L.D. Ja que les dues obres compar-

teixen el mateix personatge, ¿po-
dríem considerar la seva darrera
novel·la com una continuació de la
primera?
G.G. Tinc la certesa que cada lli-
és la continuació de l’anterior.
La gent normal anem enlla-
çant episodis i el que fem avui
és una continuació del que fé-
rem ahir. Sóc una mica deter-
minista, en aquests aspectes.
L.D. ¿Mantindrà el personatge en
llibres posteriors?
G.G. No ho sé, dependrà de les
necessitats.
L.D. Fer aquesta novel·la va suposar

1.000 pàgines de feina. ¿Li va cos-
tar molt escriure-la?
G.G. Literalment, vaig llençar
molts folis a la paperera, per-
que jo escric a mà. No em vaig
trobar amb la necessitat de
resumir, sinó de reescriure. Fa
pena no poder incloure pas-
satges que un creu que li han
sortit rodons, però com que
allà dedins no hi tenen cap
feina, se’n prescindeix i més es
va perdre a Cuba.
L.D. Els diàlegs són més abundants
a ‘Una cara manllevada’ que en les
seves obres inicials...
G.G. Jo tenia un problema amb
els diàlegs, quan era jovenet.
No tenia gaire clar quin regis-
tre lingüístic havia de fer ser-
vir, per por de fer llarg amb els
localismes i per no caure en la
temptació de la digressió gra-
tuïta. A més, no sabia exacta-
ment quin paper hi feien, dins
una novel·la.
Més endavant, vaig veure que
els diàlegs tenen una força
dramàtica tremenda. Estalvien

paràgrafs i més paràgrafs
d’explicacions tedioses i aju-
den increïblement a assolir un
punt d’economia narrativa
que sempre he cercat com a
lector i com a escriptor. ¿Algú
imagina un Quixot sense dià-
legs? Jo, afortunadament, no.

A més, crec irreductible-
ment en el concepte d’econo-
mia narrativa, que, per contra,
actualment sembla que s’ha
esvanit, ja que cada cop més
abunda la verborrea que no
porta enlloc.
L.D. Ha dit que tenia “por de fer
llarg amb els localismes”. ¿Vol fugir
de l’etiqueta d’escriptor mallorquí?
G.G. La pàtria d’un escriptor és
la seva llengua. La meva llen-
gua literària és la catalana, de
manera que jo sóc un escriptor
català. No obstant, sóc un ti-
pus que va néixer a Mallorca i
que hi viu, la qual cosa em
converteix, a mi i a tots els es-
criptors catalans de Mallorca,
en una mena de figures folk-
lòriques de souvenir per als
principatins. Això no ens aju-
da gaire. Fins i tot, de vegades,
tenim la impressió que ens
miren com la mòmia del negre
de Banyoles. Per això no s’han
d’estranyar si cada cop hi ha
més escriptors, a Mallorca, que
senten que tenen més suport
si escriuen en castellà. No els
puc criticar, francament.
L.D. D’‘El rei de la selva’, la seva
novel·la anterior, se’n va fer una
traducció al francès i una altra al
castellà. ¿Estan previstes les tra-
duccions d’‘Una cara manllevada’?
G.G. Sí, crec que se n’ha comen-
çat a parlar, però encara és
una mica prest.
L.D. ¿Es tornaria a traduir al cas-
tellà vostè mateix, com ja va fer?
G.G. Ni ho dubtaria. Dins el gre-
mi dels traductors hi ha una
majoria d’especialistes que as-
soleixen una qualitat formi-
dable, però si l’autor es tradu-
eix ell mateix, té molta més
llibertat de moviments. A part,
traduir és un exercici d’una
enorme amenitat i resulta
molt instructiu. Jo obligaria
els escriptors a fer alguna tra-
ducció de tant en tant, ho dic
seriosament.
L.D. A la contracoberta d’‘Una cara
manllevada’ hi llegim: “El desco-
briment agredolç de la sensatesa
s’obté lluny de la grandiloqüència
i els grans propòsits”. ¿Els dels seus
llibres són uns drames mancats de
qualsevol grandesa?
G.G. Si un té la pretensió de fer
literatura que es pugui llegir
amb la idea de treure’n algun
punt de reflexió, no té més
remei que ironitzar sobre els
grans conceptes. Fins i tot, so-
bre els petits. L’obligació –o
l’única sortida plausible– és
fer servir la ironia com a punt
de vista. La grandesa no exis-
teix com a realitat: és una
abstracció, com ho són la feli-
citat, la bellesa, la vida eterna
i tot el que se suposa que cer-
contínuament. La grandesa d’-
Ulisses, o la de Tirant lo Blanc,
reposa directament sobre la
seva dimensió humana.


