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Joan Agut: “L’escriptor posa
l’ànima en els seus llibres”

Joan Agut va quedar finalista

del premi Sant Jordi 2000 amb

‘Gombó i Mr. Belvedere’.

Hi explica el viatge cap a

Turquia d’un gegant amb

mentalitat de nen i d’un nan

savi català. L’objectiu de

Gombó i Mr. Belvedere amb

aquest pelegrinatge serà la

recerca del poeta sufí Rumî

i el seu viatge els portarà

a conèixer un munt

de personatges i viure tot

de situacions insòlites

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

L.D. ‘Gombó i Mr. Belvedere’ és una
novel·la farcida de personatges i
de minihistòries secundàries...
J.A. Sí, per mi l’argument d’a-
quest llibre es podria resumir
dient que es tracta d’una aven-
tura espiritual. Gombó i Mr.
Belvedere emprenen un viatge
que els portarà durant mesos
des de Sagunt a Konya anant
en tren, amb autobús i a peu.
Al llarg d’aquest trajecte, el
gegant i el nan aniran trobant
tot un seguit de personatges,
que d’alguna manera són un
retrat de l’existència, de les
passions, de les il·lusions i des-
il·lusions d’aquesta vida. Així,
es creuen amb gent tan diversa
com ara un africà endevinador
del futur que els roba, un pin-
tor d’ànimes, Isaac el Cec, Stan
Laurel escrivint cartes d’amor a
Oliver Hardy, una actriu del ci-
nema mut que s’ha casat infi-
nitat de vegades, la guerrilla
kurda... Fins i tot, dialoguen
amb la Mort.
L.D. No ha tingut cap complex a
l’hora de barrejar personatges his-
tòrics amb personatges inventats
per vostè mateix o per altres es-
criptors coneguts...
J.A. No, perquè si de bon co-
mençament el lector accepta el
fet que Gombó i Mr. Belvedere
emprenguin un viatge tan llarg
cap a l’Orient per conèixer Ru-
mî, un poeta sufí que fa set se-
gles que és mort, penso que ja
tinc llicència per no respectar
dates cronològiques. Isaac el
Cec, per exemple, havia mort

500 anys abans que
el gegant i el nan
emprenguessin el
seu viatge, però
d’alguna manera,
crec que el seu es-
perit encara és al
call de Girona.
L.D. I no només altera
la cronologia sinó que
hi fa aparèixer perso-
natges de ficció d’al-
tres escriptors com ara
Daniel Pennac i An-
drea Camilleri...
J.A. Sí, però, quina
importància té?
Aquesta és la lliber-
tat que dóna la lite-
ratura. El comissari Salvo Mon-
talbano és un policia singular,
perquè persegueix el crim, pe-
rò no els criminals, ja que con-
sidera que aquests no deixen de
ser víctimes dels seus delictes.
Per la seva banda, Benjamin
Malaussène cobra per rebre les
bronques i els cops que haurien
de rebre els altres; és el boc
expiatori creat per Daniel Pen-
nac, per mi el millor escriptor
francès viu d’aquest moment.
Tots dos personatges em van
semblar prou interessants per
fer-los desfilar per les pàgines
de la novel·la.
L.D. Encapçala el llibre amb un
fragment de les memòries de Bioy
Casares on es parla de les coses que
mai ha de fer un escriptor, com ara
crear novel·les amb “herois apare-
llats” o recórrer a parelles de pro-
tagonistes “grollerament dissímils”.

És precisament el que vostè fa!
J.A. Sí, però és que aquest frag-
ment de Bioy Casares és evi-
dentment irònic, perquè afir-
mar que no s’han d’escriure
novel·les on els protagonistes
siguin una parella de perso-
natges molt contrastats entre si
és negar la validesa del Quixot!
L.D. Li ha resultat difícil que el pro-
tagonisme el comparteixin dos per-
sonatges tan diferents?
J.A. No, perquè en literatura, si
les coses estan ben fetes, pots
escriure qualsevol cosa. Amb la
gran màgia de la paraula, un
pot crear el món més estrafo-
lari que es pugui imaginar
mentre aquest sigui versem-
blant als ulls del lector. A La
mirada del cec, la meva novel·la
anterior, el protagonista se’n
va al regne dels morts i en tor-
na portant un objecte. Tots els

lectors ho han trobat perfecta-
ment vàlid i creïble, perquè la
narració ho feia versemblant.
L.D. Com se li va acudir una història
tan singular com la de ‘Gombó i
Mr. Belvedere’?
J.A. Va ser com una mena de
revelació, una il·luminació que
no va durar més d’un minut.
Feia 4 o 5 dies que no escrivia
res i començava a tenir la sín-
drome d’abstinència. Nerviós,
vaig baixar a la llibreria de sota
de casa i vaig comprar-me una
novel·la policíaca. Vaig estar
llegint-la des de les set de la
tarda fins a les dues de la ma-
tinada i me’n vaig anar a dor-
mir. I en el moment màgic en
què estàs entre el son i la vigí-
lia, vaig veure la primera esce-
na de la novel·la: un gegant
acompanyat d’un nan entrant
a una taverna. I els vaig veure

amb noms i tot: Gombó i Mr.
Belvedere. Em vaig llevar i vaig
escriure un parell de folis per
fixar aquesta visió. I d’aquí va
néixer tot.
L.D. Però va veure tota la història o
només l’inici?
J.A. Vaig veure els personatges.
A partir d’ells, em vaig posar a
escriure i la història es va anar
desenvolupant per ella matei-
xa. Normalment, quan comen-
ço un llibre no sé com acabarà.
Deixo que la història segueixi
la seva pròpia lògica amb un
actitud humil.
L.D. ¿Va escollir conscientment que
Gombó i Mr. Belvedere fossin dos
personatges tan oposats per algun
motiu en especial?
J.A. No, simplement eren dos
personatges que m’anaven
molt bé per expressar el que jo
volia. Gombó és un personatge
entranyable, un gegant molt
tendre. Potser està inspirat una
mica en mi, que peso més de
100 quilos, però en el fons tinc
el cor d’un infant. El que passa
és que, en el cas de Gombó, no
només té el cor d’un nen sinó
la ment, perquè té la candidesa
dels infants i la comprensió de
les criatures. Mr. Belvedere, en
canvi, és un lil·liputenc que
malgrat la seva petitesa física
ha fet un camí interior que
l’aproxima molt a la Veritat en
majúscules. Volia remarcar que
per més dificultats circums-
tancials que un home tingui,
sempre podrà arribar a les co-
tes més altes de l’esperit humà.
L.D. Per què va decidir iniciar cada
capítol amb la interpretació d’una
carta del tarot?
J.A. Buscava dues coses. D’una
banda, posar-me una dificultat
suplementària, ja que volia que
cada capítol estigués il·luminat
pel sentit de la carta del tarot.
De l’altra, reflectir la multipli-
citat de la realitat humana,
perquè els primers 22 arcans
majors del tarot són una ex-
pressió d’aquesta complexitat.
L.D. Però la interpretació que fa de
les cartes del tarot al seu llibre no és
ben bé la clàssica...
J.A. Conec el tarot per tradició
familiar des de fa molts anys.
Això m’ha permès donar la
meva interpretació de cada
carta i tot i que no m’allunyo
gaire de la clàssica, hi incloc el
meu punt de vista perquè crec
que un ha de confiar en la in-
tuïció de la persona que inter-
preta el sistema endevinatori.
Cada lector del tarot té dret a
fer la seva interpretació.


