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L.D. ¿A ‘El cant dels adéus’ li inte-
ressava també fer una dissecció
d’una classe social?
L.M.T. Més que de tota una
classe, el que volia era parlar
de la burgesia del barri de la
Salut, una zona que com a
barriada ha desaparegut
completament amb la cons-
trucció de la travessera de
Dalt, que després s’ha con-
vertit en la ronda del Mig. Era
un barri de torretes, de case-
tes baixes, molt tranquil i
molt curiós, perquè estava
atrapat entre el Carmel, la
zona dels immigrants més
desvalguts, i Gràcia, que jun-
tament amb Sants són els
barris barcelonins més es-
tructurats.
L.D. Juan Marsé ja n’ha parlat
bastant, del barri de la Salut...
L.M.T. Sí, però a diferència d’ell,
jo hi vaig viure fins als 15
anys i en puc parlar amb una
miqueta més de coneixe-
ment. En Marsé en parla més
des de fora. En aquest sentit,
sóc un escriptor una mica
atípic, perquè de la burgesia
catalana se n’ha escrit ben
poc a la novel·la catalana.
L.D. Com si no existís...!
L.M.T. Això mateix, quan preci-
sament qui va imposar el seu
projecte nacional de Catalu-
nya van ser els burgesos.
Sembla que parlar de la bur-
gesia catalana sigui un tema
tabú. I si en algun moment
apareixen burgesos, se’ls pre-
senta només amb la copa i el
puro i al Liceu o bé com a
explotadors sistemàtics.
L.D. ¿Li agrada parlar de classes
socials en les seves obres?
L.M.T. La tradició literària en
què m’inspiro és la que re-
flecteix la dinàmica de les
classes socials. El seu màxim
exponent és La vida privada,
de Josep Maria de Sagarra,
que, sense cap mena de dub-
te, és la millor novel·la que
s’ha escrit sobre aquest tema.
L.D. ‘El cant dels adéus’ és la pri-
mera de les seves novel·les en què
les dones també tenen un paper
important...
L.M.T. Tens raó. Al principi po-
dríem dir que quasi m’ho
vaig autoimposar, però des-
prés m’ha sortit rodat, per-
què m’he sentit molt còmode
en la pell de personatges fe-
menins. Fins ara les dones
dels meus llibres, o no existi-
en o estaven tractades gaire-
bé com una caricatura. A El
cant dels adéus, en canvi, són
una part important de la no-
vel·la. Fins i tot són vistes
d’una forma més positiva que
els homes.
L.D. ¿I per què volia autoimpo-
sar-se parlar de dones? ¿Sentia
que tenia una obligació moral?
L.M.T. Perquè les dones també
formaven part del grup dels
exclosos. El projecte nacional
de Catalunya que s’estava
forjant a mitjans dels anys
seixanta excloïa els homose-
xuals i les dones, que queda-
ven sempre en un segon ter-
me. Per això les dues mares

dels adolescents protagonis-
tes enyoren el projecte de la
República, que els atorgava
un paper més important en la
societat catalana.
L.D. Si s’ha sentit tan còmode
parlant de dones, potser es pot
plantejar repetir...
L.M.T. Suposo que repetiré, sí.
De fet, em plantejo continuar
la història d’alguns dels per-
sonatges d’aquesta novel·la
uns quants anys més tard.
Havia pensat fer una trilogia:
El cant dels adéus ens parlaria
dels anys seixanta; un segon
volum ens situaria al voltant
de la dècada dels setanta,
abans de la mort de Franco,
després del fracàs de la ideo-
logia hippie i davant de la
imminent presa de poder
dels partits nacionalistes; i
un tercer llibre ens col·locaria
a finals dels noranta per par-
lar del desengany absolut.
L.D. En resum, que vol fer una
mena d’història moral de la seva
generació...

L.M.T. Sí, és un projecte molt
antic que tinc i, de fet, ja he
començat a prendre notes per
a la segona novel·la.
L.D. El director de l’escola laica, en
Lluís Albons, no té una impor-
tància clau en la història, però
suposo que l’ha posat com un
símbol...
L.M.T. És un personatge total-
ment inventat que represen-
ta la figura de l’homosexual
que ha hagut de reprimir les
seves inclinacions sexuals per
poder ocupar un lloc de res-
ponsabilitat en la societat.
Pico l’ullet al lector perquè
faig que en el seu despatx hi
tingui els retrats de Salvador
Espriu i de Josep Maria Batis-
ta i Roca, que es diu que van
renunciar a la seva homose-
xualitat: l’un per convertir-se
en el poeta nacional de Cata-
lunya i l’altre per ser el fun-
dador de l’escoltisme català.
A mi em sembla una cosa
gravíssima que un país exi-
geixi als seus líders reprimir

la seva sexualitat pel bé de la
pàtria! I el que també és greu
és que hi hagi persones que
acceptin renunciar al seu
plaer i al seu desig. Si un
projecte nacional imposa ob-
viar un 10 per cent de la seva
població, malament.
L.D. Per què la novel·la no es titula
‘L’hora dels adéus’, com la cançó
a què fa referència, en lloc d’‘El
cant dels adéus’?
L.M.T. Perquè era un títol que ja
estava agafat. L’hora dels adéus
és una cançó simbòlica dels
escoltes. Hi va haver un mo-
ment en què algunes famílies
van començar a canviar la
lletra i on havien de dir “ens
fa ser a tots més catalans”,
cantaven “més cristians”. És
com si els uns fossin els de
Convergència i els altres els
d’Unió, però, en definitiva,
no deixen de ser els mateixos.
L’esperitualitat nacionalista i
la cristiana a Catalunya estan
tallades gairebé pel mateix
patró.

L.D. ¿Escriu sobre el món gai i ho-
mosexual només per militància o
perquè és la realitat que té més a
prop?
L.M.T. Una mica de tot. Perquè
és un tema molt descuidat a
la literatura catalana, perquè
és el que conec millor i per-
què, en definitiva, és un ma-
terial del qual s’ha de parlar
després de segles i segles de
visió només heterosexista.
L.D. ¿Li agrada que li posin l’eti-
queta d’‘escriptor gai’?
L.M.T. Sí, si és una cosa provisi-
onal, perquè espero que arri-
barà un dia en què ja no sigui
necessària, igual que ningú
parla de literatura heterosexual.
Però bé, mentre els homose-
xuals continuem sent consi-
derats ciutadans de segona,
no trobo malament que se’m
qualifiqui com a escriptor gai.
L.D. Hi ha ben poca literatura gai
en català...
L.M.T. Sí, la veritat és que som
poquets: en Jordi Mata i jo
mateix en narrativa, en Jau-
me Creus en poesia... En tea-
tre, no em ve al cap ningú: en
Sergi Belbel tracta el tema de
la sexualitat a les seves obres
però sempre des d’una pers-
pectiva molt homòfoba, tru-
culenta i negra. Li té pànic i
l’associa amb la mort i la
malaltia. En Belbel reflecteix
en part l’actitud de la societat
catalana enfront del món gai.
L.D. Per què creu que aquí les or-
ganitzacions gais es fan veure
tan poc?
L.M.T. No t’ho sabria dir. A Ma-
drid, el dia de l’orgull gai
aplega milers de persones,
aquí, amb prou feines ens re-
unim unes 50. Les associaci-
ons gais catalanes estan ba-
rallades entre elles, són molt
insignificants i no tenen un
discurs públic seriós, tran-
quil ni interessant. A les uni-
versitats catalanes tampoc no
hi ha estudis gais-lèsbics ri-
gorosos...
L.D. Però paradoxalment, Barcelo-
na i Sitges són ciutats molt esti-
mades pel turisme gai...
L.M.T. És cert, són meques d’a-
quest tipus de turisme però,
per contra, no hi ha cap me-
na de cultura gai. És un fe-
nomen molt estrany. Potser
és fruit de l’herència del
projecte nacional català, pe-
rò no sé fins a quin punt. El
que és curiós també és el Gay
Eixample, un barri que de nit
esdevé gai, però que de dia
continua sent la barriada de
sempre. És un sí però no. És
un reflex de l’actitud de la
majoria de la societat cata-
lana, que admet que els ho-
mosexuals existim, però que
no ens vol veure.
L.D. Critica que a Catalunya hi ha
poca cultura gai, però la lesbia-
na encara està pitjor...
L.M.T. Jo no sé què els passa a
les lesbianes catalanes. Els
gais estem poc organitzats i
tenim un discurs públic po-
bre, però és que el de les les-
bianes ni existeix! On són les
lesbianes catalanes? No se les
veu enlloc. És molt trist.


