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CRISTINA CALDERER

“Tan estrany pot ser que arribi un extraterrestre
com que un drac es converteixi en príncep”

O R I O L B O H I G A S

La popular novel·lista
s’incorpora a la
literatura catalana
amb ‘Hi havia una
vegada’ (La Magrana),
un tria de contes
populars catalans de
Joan Amades:
rondalles i contes que
les àvies explicaven a
la vora del foc,
sempre buscant el
sentit màgic i insòlit
de la vida. Sobre la
ficció i la vida, el seu
amic, l’arquitecte
Oriol Bohigas,
l’interroga

O.B. D’on va sorgir la idea d’a-
questa recopilació de contes?
R.R. De Joan Amades. El llibre
parteix d’un recull de Joan
Amades en què hi ha una úl-
tima versió de contes que es
remunten a l’Edat Mitjana.
Malgrat petites modificacions
per adaptar-los a l’actualitat o
per afegir-hi puntuació, són
contes populars dels que he
tocat poques coses perquè el
llenguatge és molt viu.
O.B. Precisament el llenguatge és
una de les coses que que et deixen
més satisfet de la lectura.
R.R. El gran elogi que subratllo
al pròleg és la vitalitat de la
llengua. No calia modernit-
zar-los perquè, a més, es re-
cuperen moltes maneres de
dir que són ben boniques.
Com explica el mateix Ama-
des, ell es va encarregar de
repetir les versions que algu-

nes dones li havien explicat.
O.B. Jo vaig conèixer l’Amades, era
una home bastant estrany, però
totes les coses que sabia feien que
la seva conversa fos molt interes-
sant.
R.R. No m’estranya perquè el
seu llenguatge i la manera de
narrar són molt més vives que
les de TV3.
O.B. Una altra de les coses que
m’han agradat més són les
transformacions dels personatges,
així com l’agressivitat, que poden
enganxar com els serials de tele-
visió.
R.R. Un dels atacs que es podri-
en fer és que aquests contes
no interessen en comparació
amb els que els nens veuen
avui dia. Tan estrany pot ser
que arribi un extraterrestre
com que un drac es conver-
teixi en príncep. L’agressivitat
es tracta amb una naturalitat

total, a diferència de l’efectis-
me visual actual. Abans els
contes devien ocupar el que fa
ara la televisió. El que retraten
aquests contes és l’ambient en
què es viu.
O.B. Trobem primeres versions de
contes que ara són molt populars.
R.R. Per exemple La Tarongeta
és La Ventafocs, encara no
adaptada per Walt Disney. En
Pere sense por que trobarem al
llibre no té res a veure amb el
que s’explica als llibres de
contes d’ara. L’evolució dels
contes no és únicament en
un sentit sinó que es ramifi-
quen i es deformen. Aquesta
és una de les coses divertides
dels contes populars, que
cadascú pot modificar-los al
seu gust.
O.B. Una altra constant és el culte a
la bellesa.
R.R. La gent guanya per guapa,
no perquè sigui bona (riu).
També triomfa perquè és filla
d’un rei i el rei és el repre-
sentant de Déu a la terra. És
un demiürg i per tant té poder
sobre tothom. Aquí es percep
la influència medieval.
O.B. Això es veu clarament perquè
es parla de castells i de reis que
van al poble del costat, mai reis de
grans Estats.
R.R. Crec que els contes, per
exemple, de Perrault també
estan trets de la tradició po-
pular, però s’han desenvolu-
pat per altres camins. Una al-
tra cosa que m’ha sorprès és el
poder de les bèsties, aquesta
barreja i la convivència entre
els humans i les bèsties.
O.B. Una de les coses que m’han
entusiasmat d’alguns dels contes
és el component gairebé surrea-
lista amb rates, ratolins i llan-
gardaixos. Fan pensar en ‘Alícia
al país de les meravelles’.

Companys generacionals
➤ Al segon volum dels seus dietaris Dit i fet, Oriol Bohigas ex-
plica com va conèixer Rosa Regàs el 1956. Enlluernat, la descriu
com “un magnífic monument de cabellera roja i cames llargues
que havia de comptar molt en la vida barcelonina dels 60 i 70”.
Regàs ha comptat, a part dels seixanta i setanta, durant les dues
dècades finals del segle. Bohigas i Regàs van participar en
nombroses iniciatives editorials, en les protestes contra la dic-
tadura i, sobretot, han mantigut una amistat i una gran afinitat
intel·lectual. Després de treballar en diferents editorials i revis-
tes, de fer traductora a les Nacions Unides, a començament dels
noranta comença a publicar. El 1994 obté el premi Nadal amb
Azul, una novel·la amb gran èxit de públic, que té continuació
amb Luna, lunera, més biogràfica, que li dóna el Ciutat de Bar-
celona del 1999. En les seves memòries i en els seus articles,
Bohigas l’ha esmentat, sempre amb admiració. L’arquitecte so-
vint s’ha entestat en la possibilitat que Regàs escrivís en català.
La selecció i magnífica introducció del volum Hi havia una vegada
ens ha servit per demanar-li a Bohigas que entrevistés la seva
vella amiga i ara narradora d’èxit. (David Castillo)


