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Catalans del segle XXI
➤ De Paco Candel (Casas Altas,
1925) s’ha dit que és, amb el
Barça i el pa amb tomàquet, un
dels factors més importants
d’integració a Catalunya de la
població immigrant. L’autor d’Els
altres catalans ja ha lliurat a Co-
lumna-Planeta l’enèsima seqüela
d’aquell assaig, que es publicarà
per Sant Jordi: Els altres catalans del
segle XXI. L’ha escrit a quatre
mans amb Josep Maria Cuenca.
“Parla de la nova immigració que
ja no és tan nova, de la gent que
ve amb pasteres i tot plegat –ex-
plica Candel–. És un tema que no
porta vies de solució. Una vegada vaig anar a donar una con-
ferència a Manlleu sobre la nova immigració i em van rebre
amb un cartell on deia: “Ens agradaria ser tractats com els al-
tres catalans”. Allò em va produir una gran emoció i vaig
pensar que era veritat, que tant de bo els nous immigrants
(pakistanesos, sud-africans, magribins...) tinguessin la sort que
han tingut els andalusos i aragonesos a Catalunya. Diguin el
que diguin, la cosa ha sortit molt bé. Tant de bo els nous im-
migrants aconseguissin acomodar-se bé entre nosaltres. Però
serà molt difícil, la nova llei d’estrangeria és una canallada”.
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E.P. Serà la seva millor novel·la?
F.C. No se sap mai. Puc pas-
sar-m’hi molts anys i que el
resultat final sigui un xurro.
E.P. És molt modest...
F.C. El que no sóc és vanitós. Ja
he superat tot allò de ser un
geni i passar a la posteritat.
Si tu et creus que ets un geni,
ho ets. Si et creus que passa-
ràs a la posteritat, ¿qui et pot
demostrar el contrari? Una
vegada un escriptor em va
dir que si ell no pensés que
passaria a la posteritat, no
escriuria. Però, per cregut
que siguis, mai pots tenir la
certesa que se’t recordarà
després de mort.
E.P. ¿Encara té mala consciència,
el dia que no escriu?
F.C. Sí, potser per aquella an-
tiga herència cristiana que
diu que t’has de guanyar el
pa amb la suor del teu front.
M’agrada molt llegir. Quan
llegeixo penso que hauria
d’estar escrivint, i quan es-
cric penso que hauria d’estar
llegint. La cultura del treball
s’ha perdut, hi ha molta gent
que guanya diners sense tre-
ballar (perquè cobra una as-
segurança, per exemple) i no
té remordiments. Ara es par-
la de la cultura de l’oci. Si al
matí he aconseguit treballar
una mica, després tot el dia
me’l passo millor, ja puc va-
gar.
E.P. Té 75 anys. Pensa jubilar-se?
F.C. No em jubilaré d’escriure,
però m’he pagat els autò-
noms i ara m’ha quedat una
pensió. Ja em jubilaré si un
dia em torno idiota o agafo el
mal d’Alzheimer o em quedo
paralític, que tot pot passar.
En tants anys he fet molt
poques vacances, perquè
sempre que he marxat fora
m’he endut carpetes amb
papers per poder treballar.
Però tot plegat compensa: la
feina d’escriptor és molt
gratificant.
E.P. ¿Què el gratifica més, el ma-
teix fet d’escriure o la resposta
dels lectors?
F.C. La satisfacció me la dóna
la gent. Per a mi escriure és
una mica incòmode. M’han
agradat dues arts, la pintura
i l’escriptura, però amb la
pintura no vaig tenir la
xamba que vaig tenir amb
l’escriptura. Pintant i barre-
jant colors sí que trobava
una satisfacció manual. Es-
criure és més complicat: pi-
car tecles d’una màquina o
d’un ordinador no produeix
satisfacció. Però quan la gent
em para pel carrer i em diu
que ha llegit un llibre meu, o
un article, penso que escriu-
re val la pena. En el fons,
també dec ser un vanitós.
E.P. Quan escriu, ¿és més impor-
tant què diu o com ho diu?
F.C. M’interessa més el fons
que la forma, però no oblido
la forma. Els llibres molt
profunds però mal escrits no
m’agraden. El meu estil
sembla senzill, però no ho és
tant. Sembla que escrigui

d’una tirada i no és així:
corregeixo molt, em preocu-
pa si se m’entendrà. No vull
que m’entengui només el
gran escriptor o el gran filò-
sof sinó tota la gent que
m’acostuma a llegir. No
m’agradaria ser un escriptor
hermètic.
E.P. Amb els anys, ¿cuida més
l’estil?
F.C. Sempre l’he cuidat molt,
però amb el temps n’he
après. Ara consulto menys
els diccionaris. Si a mi em
dóna la gana de ficar parau-
les catalanes en un text en
castellà o a la inversa, ¿per
què no ho puc fer, si en fi-
quem d’angleses i de france-
ses contínuament? No em
preocupo tant per si una pa-
raula està admesa o no, per-
què hi ha paraules que abans
no eren correctes i ara els
acadèmics les admeten.
E.P. Publica alternativament en
català i en castellà...
F.C. Escric sempre en castellà,
el català no el domino bé. Els
editors decideixen si ho pu-
bliquen en català o en caste-
llà. Durant anys els correc-
tors de català han fet molta
feina, potser ara els escrip-
tors catalans ja dominen
més l’idioma.
E.P. Escriu amb ordinador?
F.C. El faig servir a la fase fi-
nal, però segueixo amb el
bolígraf i la màquina d’es-
criure. L’ordinador em fa
por, sempre penso que toca-
ré el botonet que no haig de
tocar. La novel·la El sant de la
Margarida ja la tenia picada a
l’ordinador i em va desapa-
rèixer tota. Sort que en tenia
el manuscrit. La vaig tornar a
picar a màquina, i crec que la
vaig millorar. El meu ordi-
nador és antic, no hi puc po-
sar Internet. Tampoc sé gaire
bé per què serveix. Diuen
que serveix per documen-

tar-se. Quan faci una novel·la
per a la qual m’hagi de do-
cumentar, potser descobriré
Internet.
E.P. Té textos al calaix?
F.C. Tinc cartes guardades en
carpetes, i els meus dietaris
de tota la vida. Dels meus
diaris de joventut en vaig
arrencar pàgines, per vergo-
nya. Hi ha tres coses que fa
molta vergonya rellegir-les:
els diaris, les cartes d’amor i
de vegades els poemes. A mi
ara els dietaris em serveixen
per fer memòria. Tinc una
novel·la, Diario para los que
creen en la gente, feta tota amb
fragments dels meus diaris.
No hi hauria cap editor que
s’atrevís a publicar els meus
diaris sencers. Té gràcia pu-
blicar un diari de Cervantes,
però no un de meu.
E.P. ¿Llegirem mai els seus poe-
mes inèdits?
F.C. En els meus llibres, quan
surt un poeta, sobretot si és
un mal poeta, hi fico un vers
meu. Guardo per ordre tots
els poemes que he fet. N’hi
ha de dolents, de dolentís-

sims, alguns de millors, d’a-
vantguardistes... Ara no en
faig gaires. Escriure poesia és
el més difícil que hi ha. Hi ha
molts poetes però molt pocs
de bons.
E.P. ¿Li sap greu haver estat més
persona pública que escriptor?
F.C. No conec cap escriptor
que estigui content de la se-
va sort com a escriptor. El
mateix Cela, que ha guanyat
el Nobel i el Cervantes, sem-
pre està cabrejat. Si haig de
tenir fantasmes per aquest
motiu, val més que plegui
d’escriure. Jo em trobo molta
gent que em saluda perquè
m’ha vist a la tele però no
sap ni com em dic ni per què
he sortit a la tele. Una tia de
la meva dona, sempre que
em presenta a algú, diu: “Mi
sobrino, el que sale en la tele”.
E.P. O sigui que vostè és un es-
criptor mediàtic...
F.C. Sí, em coneixen més per la
tele i pels articles als diaris
que no pas pels llibres. Per no
parlar de la gent que em para
i em diu: “M’agrada molt com
escriu, senyor Carandell”.


