
◆ E S P E C I A L S A N T J O R D I ◆XVI
A V U I

dimecres

23 d’abril del 2003

E N T R E V I S T A

Joan Francesc Mira
Novel·lista

➤ ➤ ➤

JOSEP LOSADA

“No m’imagino la vida
sense els pecats capitals”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

La sobèrbia,
l’avarícia, la luxúria,
la ira, la golafreria,
l’enveja i la mandra.
Set són els pecats
capitals i tots
apareixen a
‘Purgatori’ (Proa),
l’última novel·la del
valencià Joan
Francesc Mira, amb
què va guanyar el
darrer premi Sant
Jordi de novel·la.
A peu, en una vella
Harley Davidson
i en un Mercedes
amb xòfer,
el protagonista
de la novel·la anirà
recorrent els set
sectors del
purgatori, que
l’autor situa a la
ciutat de València

L.D. València és un purgatori?
J.F.M. La meva intenció no era
donar una visió crítica de la
ciutat. Quan escric ficció no
m’agrada fer anàlisi social, sinó
literatura. Sí que és cert, no
obstant, que al personatge
central no li agrada la València
que redescobreix. Però és que
qualsevol gran ciutat contem-
porània que hagi patit una
transformació similar a la que
ha sofert València tampoc li
faria el pes. En aquesta novel·la,
València és el purgatori, però
l’argument funcionaria a París,
a Barcelona, a Berlín...
L.D. ¿S’imagina la vida sense els pe-
cats capitals?
J.F.M. ¿Sense l’avarícia de consu-
mir? Sense l’enveja? ¿Sense
ambició?... La veritat és que no.
Si l’ambició no existís, per
exemple, els polítics no es pre-
sentarien a les eleccions, i els
empresaris no invertirien en
les seves empreses.
L.D. Quin és el pecat que l’atrau més?
J.F.M. Per mi, els pecats més
perdonables són els de la carn,
és a dir, la golafreria i la lu-
xúria. Dante ja els considera-
va els més lleugers. El pecat
que, en canvi, sempre m’ha

resultat més repugnant és la
ira, la violència.
L.D. Tant el protagonista d’‘Els tre-
balls perduts’ com el de ‘Purgatori’
són tipus desorientats. Què li atrau
d’aquesta mena de personatges?
J.F.M. Semblen personatges fra-
cassats que no aconsegueixen
res, però al final un s’adona
que la seva estranyesa no és en
va. Salvador Donat, per exem-
ple, el protagonista de Purgato-
ri, és un metge que ha estat fo-
ra de la ciutat molt de temps i
que quan hi torna s’adona que
no encaixa en absolut. Però al
final del llibre no se’n torna de
buit, del seu viatge. Aquesta és
la metàfora del llibre: després
d’una experiència que ens fra-
pa, ja no som els mateixos.
Com a la Divina comèdia, l’amor
fa possible la connexió amb la
nova realitat, permet entendre
una mica més el que ens en-
volta. En el clàssic de Dante, és
Beatriu qui obre les portes del
coneixement a l’autor, mentre
que a Purgatori hi ha una subs-
titució de la dona que encarna
l’amor impossible per una al-
tra. Però no voldràs que ho ex-
pliqui tot, oi?
L.D. Doncs parlem de vostè... ¿Entre

la vida contemplativa i estètica del
protagonista de ‘Purgatori’ i la vi-
da activa del germà del personatge,
quina triaria?
J.F.M. Això és una pregunta in-
discreta.
L.D. Té tot el dret de no contestar-la!
J.F.M. Suposo que m’identificaria
més amb el germà contempla-
tiu, però tampoc al cent per
cent, ja que no m’he retirat de
la vida activa: quan se m’ha
demanat l’opinió en un tema,
no m’he amagat mai.
L.D. Per què es va decidir a traduir la
‘Divina comèdia’ al català?
J.F.M. Rellegint l’obra per escriu-
re Purgatori em va entrar una
mena d’apassionament, de fú-
ria dantesca. Cap de les tra-
duccions que s’havien fet fins
al moment m’acabava de fer el
pes, així que vaig decidir fer-ne
una, que he tingut la sort que
s’ha venut molt bé. Estic con-
tent que gràcies a la meva tra-
ducció hi ha més gent que s’a-
treveix a llegir aquest clàssic.
L.D. ¿Prendre com a referent la ‘Di-
vina comèdia’ a l’hora d’escriure
‘Purgatori’ no és posar-se el llistó
molt alt?
J.F.M. És que si no me l’hagués
posat alt, no hauria escrit

aquesta novel·la! D’això es trac-
ta: de marcar-se un repte i
d’intentar arribar-hi. Si no em
proposo coses que considero
gairebé impossibles, no les faig,
perquè no val la pena.
L.D. ¿Creu que ha superat la prova o
no?
J.F.M. No sé què dir-te. Segura-
ment es podria fer millor, pe-
rò suposo que jo ja no en seria
capaç! De totes maneres, quan
un escriptor parteix d’un
projecte ambiciós, encara que
després es quedi curt, li queda
la satisfacció de saber que
l’esforç ha valgut la pena. En
aquesta novel·la hi ha molts
ingredients i he intentat cui-
nar-los el millor que sé. Pro-
bablement el lector no sabrà
apreciar-los tots, però això
passa sempre.
L.D. Rebre el premi Sant Jordi ja és
una bona garantia de la qualitat
de ‘Purgatori’, no creu?
J.F.M. No crec que els premis si-
guin garantia de res. He sigut
massa vegades jurat d’un pre-
mi per pensar una cosa així.
Els premis es donen a l’obra
que agrada més de les que
s’han presentat, però això no
vol dir que el llibre guanyador

sigui bo: potser simplement és
el menys dolent de tots.
L.D. Per què va decidir presentar-se
al darrer premi Sant Jordi?
J.F.M. Perquè és la manera més
eficaç d’arribar a un públic més
ampli. A més, sempre havia
tingut una relació molt cordial
amb Òmnium Cultural durant
tots els anys que vaig ser presi-
dent d’Acció Cultural del País
Valencià i em feia gràcia pre-
sentar-me al primer premi en
què Jordi Porta presidia la jun-
ta d’Òmnium.
L.D. ¿No s’havia presentat mai al
Sant Jordi?
J.F.M. Fa 25 anys i escaig, o una
cosa així. No sé si vaig arribar
a quedar-ne finalista. Ja ni
me’n recordo. Era una altra
època.
L.D. ¿Troba a faltar obres que com la
seva es posin el llistó alt des del seu
plantejament?
J.F.M. En la literatura catalana hi
falten escriptors que apostin
per les novel·les denses, d’una
reflexió més sòlida. La qualitat
dels nostres escriptors és més
aviat mitjana, encara que m’a-
legra que hi hagi autors que
tinguin molta difusió. Hi ha


