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Pallars, pallars

P E P O T A M A R I T

Llengua Nacional. Número 35.
Associació Llengua

Nacional. Barcelona,
estiu, 2001.

A
questa revista, dedi-
cada a tot el que es
relaciona amb l’en-
torn lingüístic del
català, ha canviat la

portada i el disseny de les pà-
gines interiors.

En aquest número hi po-
dem llegir articles com ara: El
2001, any de Puig i Cadafalch, per
Josep M. Ainaud de Lasarte,
Rovira i Virgili, cinquanta anys
després de la seva mort, per Da-
vid Mayol, Pompeu Fabra, en
1947, bloquejat per la neu a Nar-
bona, per Víctor Castells, i un
de Martí Olaya dedicat a la
memòria de Josep Tremoleda.

A més dels cinc articles de la
secció Tribuna, sobre la histò-
ria i actualitat social del cata-
là, les seccions Sintaxi i Lèxic
ens instrueixen sobre temes
com ara la invasió dels verbs
en condicional, l’abús de la
locució tot i que, el pronom ell
referit a inanimats i l’ús de la
paraula condom en lloc de con-
dó, entre d’altres temes.

Àrnica. Número 49. Consell

Cultural de les Valls

d’Àneu. Esterri d’Àneu,
juny, 2001.

U
na entrevista a Jordi
Mir, col·laborador
habitual en la prem-
sa escrita, programes
de televisió i autor

de llibres sobre muntanyisme,
ocupa les primeres pàgines
d’aquest número de la revista
Àrnica. Dos articles sobre Pep
Albanell i Maria Aurèlia Cap-
many ens mostren aspectes di-
versos de la personalitat de tots
dos escriptors. Sisco Farràs ens
parla a fons i amb abundant
material gràfic, de Joaquim
Morelló, farmacèutic de renom
en els cercles culturals i cientí-
fics de la Barcelona modernista.

Entres d’altres seccions, tam-
bé hi trobarem el col·lecciona-
ble Fulls del Consell, que ens parla
de la Guerra Civil al Pallars.

E N T R E V I S T A

Patrick McGrath
Novel·lista britànic
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JOSEP LOSADA

JOSEP LOSADA

“M’interessa la
vida psicològica
i emotiva
dels meus
personatges
i no pas
l’ambientació”

“Sempre he
buscat una
trama clara i
ben construïda
i uns
personatges
ben definits”

psiquiatres, sobre les conse-
qüències de la transgressió
social, sobre la moral... Però sí,
tens raó: l’amor també és un
dels grans temes de la novel·la,
un amor obsessiu, és clar.
L.D. Sobre la transgressió, amb l’o-
bra sembla voler demostrar que la
societat sempre l’acaba casti-
gant...
P.McG. És que és impossible
anar contra la societat i
guanyar: la societat sempre
és més forta que l’individu i
destrueix enèrgicament qui
la desafia.
L.D. Ha comentat també que a
‘Follia’ hi ha una reflexió sobre
l’art. Quin és el paper que té
aquesta disciplina en la seva
novel·la?
P.McG. Al llibre, ens trobem el
personatge d’Edgar mode-
lant el cap de la seva dona
morta com si es tractés d’una
escultura de fang. Però la vi-
sió que es desprèn de l’art no
sempre és negativa: també es
veu com el mateix Edgar
utilitza el cap de fang de
Stella en què està treballant
per canalitzar tota la violèn-
cia que realment voldria
descarregar contra ella. En
aquest sentit, l’art serveix a
aquest malalt mental per
expressar la seva fúria i alli-
berar tensions sense haver
de recórrer a la violència fí-
sica. Actua com a antídot de
la seva gelosia sexual.
L.D. Tant a ‘Follia’ com a ‘Dr
Haggard’s Disease’, d’alguna
manera, associem el sexe femení
amb els pacients i el masculí
amb els metges.
P.McG. És una metàfora. El

1959, que és l’any en què si-
tuo la història de Follia, la
dona que volia ser veritable-
ment lliure era presonera de
la societat i dels homes. Així,
de la mateixa manera que els
psiquiatres tenien un gran
control sobre els seus paci-
ents, el sexe femení depenia,
en la pràctica, del masculí.
L.D. Fins a ‘Follia’, que és la seva
quarta novel·la, sempre ha am-
bientat les seves obres a mitjans
del segle XX. Per què?
P.McG. A mi el que m’interessa,
sobretot, és la vida psicolò-
gica i emotiva dels meus
personatges i no pas l’ambi-
entació. L’Anglaterra dels
voltants dels anys 50 és sim-
plement l’escenari. És un es-

pai que ja em va bé, perquè el
conec i perquè és adequat al
tipus de trames que fins ara
he desenvolupat.
L.D. I no es planteja ambientar
algun llibre a l’època actual?
P.McG. Sí, de fet, la novel·la que
estic escrivint ara està situa-
da a l’actualitat. L’escenari
és Nova York i la protagonis-
ta és una pintora de 75 anys.
Però es tracta d’una història
que encara s’està desenvolu-
pant en el meu cap, o sigui
que millor no avançar gaire
coses, perquè després podri-
en canviar.
L.D. Parlem, doncs, de la pel·lícula
basada en ‘Follia’ que s’estrena-
rà pròximament. Participarà en
el guió de l’adaptació cinemato-
gràfica?
P.McG. No, no m’interessa tre-
ballar per a Hollywood, no és
gaire agradable per a un au-
tor. Prefereixo escriure una
altra novel·la.
L.D. La premsa nord-americana

rumoreja que l’encarregat del
guió serà Stephen King. No li fa
por que es faci una adaptació
massa lliure del llibre?
P.McG. L’únic dret que tenia pel
fet de ser l’autor de Follia era
el de decidir qui seria el
productor de la pel·lícula i
Mace Neufeld és un home
que mereix tota la meva
confiança.
L.D. Se sap alguna cosa més del
film?
P.McG. M’han dit que la Para-
mount començarà a rodar la
pel·lícula a la tardor, cap a
finals d’any, i està previst
que s’estreni el 2002. Pel que
fa als papers protagonistes,
Edgar serà interpretat per
Liam Neeson, l’actor de La
llista de Schindler, i Stella serà
Natasha Richardson, la seva
parella a la vida real.
L.D. Eren els actors que vostè
sempre havia defensat com a
ideals...
P.McG. De seguida que el llibre
es va publicar a Anglaterra,
Liam Neeson i Natasha Ri-
chardson hi van mostrar un
gran interès, per això vaig
pensar que seria la parella
ideal. Conec el seu treball i el
seu entusiasme i crec que el
resultat pot ser molt bo.
L.D. De les seves cinc novel·les pu-
blicades, tres han estat o seran
portades a la gran pantalla...
P.McG. Sí, el 1995 es va fer una
adaptació al cine de The grot-
hesque, i David Cronenberg ja
prepara la filmació de Spider.
L.D. Per què creu que els seus lli-
bres interessen tant al món del
cinema?
P.McG. Suposo que deu ser per-
què en les meves obres sem-
pre he buscat una trama cla-
ra i ben construïda i uns
personatges també molt ben
definits, que són dos dels as-
pectes que més interessen als
cineastes.
L.D. Però vostè mai escriu condi-
cionat per una possible adapta-
ció futura de les seves novel·les a
la gran pantalla, oi?
P.McG. Només em faltaria això!
Ja és prou complicat per si
sol escriure un bon llibre!


