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“M’agradaria
que es tingués
present que
l’enemic no és
una bèstia i
que en realitat
mai lluitem
pel que diem
que lluitem”

H.M.A. Aleshores, com a documen-
tació, ha fet servir bàsicament el
seu ‘background’?
A.S.P. Només hi ha una petita
part en què em vaig docu-
mentar, a la introducció de la
història. El protagonista és un
activista de l’IRA, hi ha un re-
ferent històric i no volia espi-
fiar-la. Però tant la Irlanda on
va a parar aquest home, com
l’illa on va a parar el protago-
nista no són llocs geogràfics,
sinó metafòrics. L’important
és el conflicte que t’expliquen
o porten damunt els perso-
natges. És una novel·la molt
circular. El drama de l’home
és que ell veu la realitat del

que està passant al far, però
no pot defugir-la i acaba re-
produint els esquemes del
principi. Per això et deia que
hi ha un personatge i mig. El
que m’interessava molt, so-
bretot en els primers capítols,
era crear una atmosfera. I
aquesta de vegades es pot
crear amb referents molt sen-
zills, que no et parlen tant
d’una documentació molt ex-
haustiva com de crear, artifi-
cialment, una atmosfera per-
què el lector se situï. Una no-
vel·la no tracta de la veritat,
però ha de ser creïble. Tots
tenim al cap una ambienta-
ció, es tracta que s’activi en el
lector, és ell qui va a la histò-
ria.
H.M.A. ¿Les cròniques d’exploradors
africanistes l’han ajudat en l’èpi-
ca de la novel·la?
A.S.P. Aquella època m’encanta.
Va ser l’últim moment en què
hi havia mons per descobrir.
Jo això aquí no ho podia posar
perquè la descoberta no és
geogràfica, però continua ha-
vent-hi un espai buit, que està

més enllà, que és el mar. És un
lloc inassolible, només hi ha
un moment en què els perso-
natges hi van. I, d’això que
deies, sí, és una novel·la èpica,
les coses passen per fora, no
passen per dins; hi ha bata-
lletes perquè toca. Si la tesi
narrativa última és que l’ene-
mic no és una bèstia, ha de
semblar-ho. Tot això s’enca-
valca molt amb un rotllo molt
contemporani nostre, que és
la concepció de l’enemic.
Quan estava amb la concepció
d’aquesta novel·la, em va im-
pressionar molt una primera
pàgina de La Vanguardia que
deia “Zarpazo de ETA”. El que
t’està dient és que no són

persones, que són bèsties. I
això té una lògica política
molt perversa i és que les
bèsties són irracionals i il·lò-
giques, i no pots establir dià-
legs amb elles perquè no pots
establir diàlegs amb un ani-
mal. Per molt que estiguem
afectats per un conflicte ar-
mat, això és inacceptable. I
altra vegada m’entra aquí la
faceta d’antropòleg. L’antro-
pologia ha fet un viatge geo-
gràfic de cent anys, ha anat al
centre del Congo, ha anat a
Sibèria, a Austràlia, a Indonè-
sia, i els salvatges d’allà han
demostrat que no ho són, que
no són il·lògics, que es pot te-
nir un diàleg coherent i en-
tendre com entenen el món. I
quan ja crèiem que estava ac-
ceptat, resulta que no, que els
zulus són a Euskadi, que no es
poden entendre amb ningú
més i que són unes bèsties.
Doncs no, i això s’ha de tren-
car. Perquè si no hi ha un di-
àleg amb l’enemic, com esta-
bliràs la pau?
H.M.A. Quan el protagonista ha ha-

gut de desfer-se del seu tresor de
llibres (ple de cultura humanísti-
ca), per què agafa ‘La branca
daurada’ de Frazer com a leitmo-
tiv de la novel·la?
A.S.P. Això és un ullet que es fa
al lector. La branca daurada és
un llibre d’antropologia fona-
mental. Aquest llibre t’explica
com són els altres. És un llibre
de referència de principi del
segle XX, per això el poso. I, de
manera subterrània, és un
homenatge a Joseph Conrad i
a Apocalypse Now, de Ford Cop-
pola. Perquè si t’hi fixes a la
pel·lícula és un llibre que surt
darrere Marlon Brando. Em
feia gràcia posar-ho.
H.M.A. Per què ha triat un protago-

nista irlandès i un antagonista
alemany?
A.S.P. Hi ha vegades que cons-
trueixes coses perquè hi ha
una sèrie de significats forts o
lleus que es poden comunicar.
Que el protagonista sigui ir-
landès em va molt bé. A la
construcció prèvia de la no-
vel·la havia pensat que fos ca-
talà, que hagués acabat des-
encisat de com va anar a Cu-
ba..., però era massa emboli-
cat. I fer-lo irlandès tenia els
seus riscos, però em vaig que-
dar amb aquest –passant per
damunt la seva biografia–,
està decebut per una causa i
així se’n va allà. L’altre és ale-
many per una qüestió fins i
tot fonètica. Com parla, com
actua, pots fer que aquell ho-
me sigui més distant, més
brusc. I, a més, ell no diu que
és alemany, diu que és austrí-
ac. És un personatge que està
en les tenebres, en el sentit
que té poca llum damunt i no
l’identifiques gaire. I ja m’a-
nava bé així.
H.M.A. El protagonista lluita contra

les bèsties de la natura, però no-
més té un enemic, Batís Caffó,
l’únic altre ésser humà a l’illa. Vol
ser una metàfora de la condició
humana?
A.S.P. No m’interessava fer un
personatge senzillament do-
lent. L’interès de Batís Caffó
consisteix en el fet de perpe-
tuar una visió de la realitat. El
que passa és que entra en
conflicte amb allò que inte-
ressa a l’altre protagonista,
que ve d’Irlanda. Ell està fent
de monstre, està fent d’anglès
d’alguna manera! Està fent
que els altres no tinguin la
sobirania de la seva pròpia
illa. El contrast no pot ser més
fort. En una novel·la s’ha

d’arriscar. Perquè fer una his-
tòria de bons i dolents i
monstres seria molt fàcil. Però
penso que aquest llibre inclou
moltes més coses que una
aventura més.
H.M.A. ¿Podríem dir que els dos
primers actes, fins a l’‘hecatombe
d’escorxador’, són més novel·la
d’acció o terror, i que en el tercer
es dedica a oferir el perquè de tot
plegat?

A.S.P. A la primera part situo el
lector amb ganxos narratius.
La novel·la comença quan
apareix aquell braç per la ga-
tera. Et pot agradar més o
menys la novel·la, però vols
saber què passa. És, tècnica-
ment, un primer gir narratiu.
I el segon gir narratiu és quan
ella plora. Aquest moment
s’ha anat preparant, impul-
sant, però el lector ja sap que
allà ja hi ha una altra història.
He intentat no caure en cert
intel·lectualisme, fer que
aquesta informació es trans-
meti per sensacions, per actes
que no fan els animals i sí els
humans. Però estan dosifica-
des, per exemple, quan es
parla de l’adulteri. Els ani-
mals no cometen adulteri. És
una tesi bàsicament antropo-
lògica. L’antropòleg Manel
Delgado ho diu, és l’incest que
diferencia els éssers humans
dels animals. Hi ha certes re-
lacions sexuals que estan pro-
hibides, no es poden fer i
ningú sap per què. Està total-
ment interioritzat que no
pots anar al llit amb la teva
mare o amb la teva germana.
I això es trasllada en un mo-
ment donat a l’adulteri.
H.M.A. Com va dissenyar, doncs, el
personatge de l’Aneris?
A.S.P. És un personatge una mi-
ca trampós. Està al mig de tot,
però això només ho veus a
mesura que va avançant la
novel·la. Al principi és tan sols
un personatge perifèric, al
qual no es reconeix la catego-
ria de tal. Però a mesura que
avança l’aproximació cap a
ella, la novel·la es va situant
en uns altres termes. Tot i així
he procurat que sigui un per-
sonatge del qual no puguis dir
res. Ell mai estableix un diàleg
amb ella. El personatge és el
que ell, o Caffó, projecti res-
pecte a ella. És un personatge
que alhora permet totes les
interpretacions que vulguis,
és obert. I el protagonista va
descobrint la realitat del far,
que és inversa al que aparen-
ta. És un antic precepte an-
tropològic. La realitat aparent
sempre és falsa i l’autèntica
veritat sempre s’amaga.
H.M.A. De quina manera vol inter-
pel·lar el lector?
A.S.P. A mi m’agradaria que es
tingués present la tesi que l’e-
nemic no és una bèstia. I des-
prés n’hi ha una altra que està
una mica més amagada però
també és molt present: que en
realitat mai lluitem pel que
diem que lluitem. Les societats
humanes i els individus ens
muntem grans ideals. Per de-
fensar la sobirania nacional, la
gent va a les guerres, hi va!
Però en realitat estem lluitant
per coses molt més primàries,
més properes. Molt sovint és la
família, la gent més propera a
tu. L’illa és la metàfora de la
pàtria. Ella és allò que no es
toca; tots tenim a dins un nu-
cli dur, les nostres conviccions.
La gent és visceral en algunes
coses, com les banderes o les
fronteres, i no entris en raons.


