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Una vida dedicada als llibres
➤ Joan Agut (Barcelona, 1934) va deixar
penjats els estudis als 14 anys i fins als 25 va
fer de peixater al mercat d’Hostafrancs. Des-
prés, va passar 35 anys fent d’editor a Bru-
guera, Edhasa, Barcanova i Thassàlia, per això
afirma que la seva formació literària ha estat
autodidacta i anàrquica.

Quan ja tenia més de 60 anys, es va trobar
arruïnat i sense feina. Va ser llavors quan es va
decidir a escriure. Primer va provar sort amb
un recull de contes titulat El dia que es va cre-
mar el Liceu (1995) i quatre anys després feia el
seu debut en el món de la novel·la (un gènere
que ja no ha abandonat més) amb Rescatats de
l’ombra (1999). L’obra, que girava al voltant
d’un segrest, la protagonitzava un vell pedòfil
desenganyat i de tornada de tot.

La següent obra ja no es va fer esperar tant,
ja que l’any passat ens arribava La mirada del
cec, un llibre protagonitzat per Robi, un per-
sonatge que feia viatges en el temps, que
parlava amb els objectes i que tenia visions.

Ara, finalment, ja podem gaudir de Gombó i
Mr. Belvedere, la darrera novel·la de Joan Agut.
Com Robi, Mr. Belvedere és un nan savi dotat
de poders que li permeten veure allò que hi ha
més enllà de la realitat tangible. L’altre prota-
gonista de l’obra és Gombó, un gegant de més
de dos metres i 160 quilos que, malgrat els seus
40 anys, té la mentalitat d’un nen de 9.

Tots dos emprendran un viatge des de Sa-
gunt a Konya, a l’Anatòlia, a la recerca del
poeta sufí místic Rumî. Pel camí, toparan amb
tota mena de personatges: des d’endevinadors
del futur, a pintors d’ànimes, mariners, per-
sonatges de llibres, actors de cinema mut,
traficants de drogues, membres de la guerrilla
kurda...

L’autor no té cap inconvenient a barrejar
personatges reals amb personatges de ficció
(creats per ell mateix o manllevats d’altres
escriptors com ara el francès Daniel Pennac
i l’italià Andrea Camilleri). Així, al costat de
Stan Laurel i d’Isaac el Cec, per les pàgines
del llibre també hi desfilaran el comissari
Montalbano i Benjamin Malaussène, sempre
amb la voluntat d’oferir un retrat bastant
complet de l’existència humana, com diu el
mateix autor.

Gombó i Mr. Belvedere és la tercera novel·la
de Joan Agut, què properament té previst de
publicar tres obres més: El mestre de Taüll,
una llarga carta d’amor d’unes 100 pàgines,
i La Via Làctia, un llibre que explicarà la
història d’un nen entre els 10 i els 11 anys.

Sembla, doncs, que Joan Agut ha agafat
embranzida. De fet, ja està escrivint la que
afirma que serà la seva obra més ambiciosa:
una novel·la de la qual ja porta escrites més
de 600 pàgines. Tenim Joan Agut per estona.
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L.D. Veig que creu bastant en l’eso-
terisme, no?
J.A. Quan era petit, a partir dels
14 o 15 anys, mentre alguns
anaven a missa, jo acompa-
nyava la meva mare a visitar
mèdiums o a reunions de ca-
ràcter ocultista. Des de ben jo-
ve, doncs, he conegut teòsofs i
ocultistes i encara que sempre
he sigut més un espectador
que un actor en aquestes tro-
bades, n’hi ha hagut més d’un
que m’ha dit que jo tenia po-
ders. De fet, llegeixo les mans
alienes per hobbie. Has de pen-
sar que a Catalunya sempre hi
ha hagut una gran tradició es-
piritista. Segur que cada tarda,
en un radi de 100 metres al
voltant de qualsevol punt que
escullis, a Catalunya s’estarà
fent alguna reunió espiritista
o una mèdium s’estarà comu-
nicant amb el més enllà.
L.D. És una obra amb personatges i
situacions bastant extravagants.
Suposo que això va fer que es di-
vertís força escrivint-la, no?
J.A. Sí, la veritat és que vaig
disfrutar molt. Aquest matí
m’he trobat amb un amic que
abans de llegir el llibre, ja se’l
sabia, perquè cada matí li ex-
plicava un tros del que havia
escrit mentre esmorzàvem. Els
mesos que vaig estar fent la
novel·la, vaig viure en un estat
d’exaltació permanent. Supo-
so que aquest estat d’alegria
interior es va transmetre a la
novel·la. Encara que haig de dir
que malgrat que sigui una
obra amb situacions i perso-
natges estrafolaris, també és
un llibre profund, que parla de
qüestions molt humanes. He
escrit les 300 pàgines del llibre
en no més de 6 mesos i en un
estat de goig continu, sí.
L.D. No va començar a escriure fins
ben passada la seixantena. Per què
tan tard?
J.A. Jo ja volia ser escriptor des
dels 25 anys, però llavors no
havia llegit prou. Més tard,
quan vaig llegir els grans de la
literatura, em vaig acollonir
una mica i escriure em va fer
respecte. Després, vaig fer d’e-
ditor durant 35 anys i no tenia
temps per a res més. I quan em
vaig quedar al carrer amb 64
anys, sense possibilitat de tro-
bar feina per l’edat, va ser
quan em vaig posar a escriure
seriosament. Si no hagués tin-
gut la desgràcia (o la gràcia)
d’arruïnar-me, l’escriptor no
hagués existit.
L.D. En 5 anys, ja ha publicat tres
novel·les i un llibre de contes. Porta
un bon ritme d’escriptura...
J.A. Bé, he publicat quatre lli-
bres, com tu dius, però n’he
escrit 12!
L.D. Escriure s’ha convertit per a
vostè gairebé en una droga...
J.A. Sí, ara sóc escriptor a temps
total. Escric cada dia, matí i
tarda, però això no vol dir que
escrigui gaire, tampoc. Ahir,
per exemple, vaig escriure sis
planes. No és que em passi el
dia escrivint, també llegeixo els
diaris i un o dos llibres a la
setmana, escric ressenyes per a

l’AVUI, faig de mestressa de
casa, m’agrada fer la migdia-
da...
L.D. Els crítics que s’han referit a
‘Gombó i Mr. Belvedere’ n’han
parlat com a novel·la d’aventures,
viatge d’iniciació i pelegrinatge
espiritual. Amb quina definició es
queda?
J.A. La gràcia d’aquest llibre és
que és les tres coses alhora. Es
pot llegir només com una no-
vel·la d’aventures, però també
és la història d’un viatge inici-
àtic, en el sentit que hi ha algú
que a través d’un viatge in-
tenta aproximar-se a l’Absolut,
a Déu (en aquest cas a través
d’un místic, un poeta sufí). Al-
hora, també hi ha tot un món
de referències culturals dels
segle XX: el cinema, la litera-
tura, la problemàtica de les

pàtries, l’amor, l’odi, l’ambi-
ció, el dolor... Naturalment,
sense pretensions de reflec-
tir-ho tot. I sempre amb la
presència constant de la Mort.
L.D. I per què hi ha tan pocs perso-
natges femenins, doncs?
J.A. Tampoc n’hi ha tan pocs. Hi
ha l’amor platònic de Mr. Bel-
vedere, hi ha la Isabel, que els
acompanya en els primers dies
del viatge, hi ha una noia que
mor de turberculosi i, final-
ment, també hi ha Miss Daisy
Baker, que val per totes les
dones juntes, perquè ha tingut
una vida tan agitada que ha
passat per totes les situacions
imaginables.
L.D. Hi trobem referències al cristi-
anisme, al judaisme i a l’islamis-
me, que més o menys coneixem,
però el sufisme ja ens és més llu-

nyà. Què és exactament?
J.A. El sufisme és una branca
heterodoxa de l’Islam. Els su-
fistes, en la tradició islàmica,
busquen el seu propi camí,
una via de contacte directe
amb l’Absolut. Jo crec que to-
tes les religions condueixen al
mateix lloc. I malgrat els mi-
lers de morts que s’han pro-
duït en nom de les creences
religioses, l’únic que diferen-
cia les grans religions és la
forma. Penso que el sentiment
religiós està arrelat en els ho-
mes, i els homes, en realitat,
som iguals a tot arreu.
L.D. Ha parlat de ‘La mirada del
cec’. El protagonista de la novel·la
anterior també estava condicionat
físicament i tenia poders per co-
municar-se amb el més enllà, com
Mr. Belvedere...

J.A. Existeix el tòpic que diu
que un escriptor sempre escriu
la mateixa novel·la. No sé si és
el meu cas. El que sí que puc
dir és que sempre procuro fer
cada novel·la en un registre
diferent. Jo em considero un
explicador d’històries i escric a
partir de les meves vivències,
d’allò que crec i sento profun-
dament, per tant, és lògic que
hi hagi punts de contacte en-
tre La mirada del cec i Gombó i
Mr. Belvedere.
L.D. ¿Els seus 35 anys com a editor
l’han influenciat molt a l’hora
d’escriure?
J.A. Sí, perquè com a editor
m’he fet un fart de veure tex-
tos de gent que no se saben
explicar, que tenen la desgrà-
cia de dir el més senzill de la
forma més complicada possi-
ble. Aquest desig de claredat
m’ha determinat una manera
de fer. A més, jo sóc autodi-
dacte, no he passat per la
universitat. He après llegint,
llegint i llegint, d’una manera
anàrquica i a partir de la fei-
na.
L.D. I del seu rol de crític, què n’ha
aprofitat a l’hora d’escriure?
J.A. Més que crítiques, jo diria
que faig recensions. Escriu-
re-les m’obliga a llegir amb
llapis, que és un exercici molt
bo per a tot escriptor. A més,
aquesta faceta del meu treball
m’obliga a llegir obres que per
pròpia iniciativa no hauria
escollit mai.
L.D. Comentava abans que es con-
siderava un “explicador d’històri-
es”. Per què ha volgut fer aquesta
precisió?
J.A. Perquè per mi la condició
bàsica de l’escriptor ha de ser
la de no avorrir el lector. Els
autors tenim una llibertat
molt gran per explicar qual-
sevol cosa però, això sí, amb
l’únic requisit de no marti-
ritzar el lector. Això no vol
dir que l’hàgim de divertir
per força, sinó fer-lo pensar i
sentir amb el món que l’autor
coneix, ha viscut o intueix.
L.D. Intueix?
J.A. Sí, perquè sempre hi ha un
món una mica més enllà de la
realitat. El misteri sempre es-
tà present darrere de la reali-
tat més tangible. A més, m’a-
gradaria afegir que com a ex-
plicador d’històries no podria
existir si no hagués llegit au-
tors com ara Faulkner, Proust
i centenars d’escriptors, tant
d’aquí com de fora, que han
marcat una fita en la narrati-
va moderna.
L.D. Sent crític, li deu donar molta
importància a allò que digui de
vostè la crítica?
J.A. I tant! Els escriptors, i jo no
en sóc una excepció, tenen
una relació molt intensa amb
la seva obra, molt més, potser,
que amb els seus fills. El que
em sorprèn és que després
d’una crítica destructiva i de-
moledira, no hi hagi hagut
més escriptors que s’hagin
suïcidat. Ara faig broma, però
el que sí que és cert és que els
autors quan escriuen les seves
obres, hi posen l’ànima.


