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CRISTINA CALDERER

“No m’interessa gaire formar
part de la vida social literària”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Amb ‘L’escala de Richter’ (Proa), l’escriptor
Jordi Arbonès (1956) es va endur la vuitena
edició del premi Carlemany de novel·la,
dotat amb 35.000 euros. L’obra ens mostra
les petites tragèdies d’uns veïns que
comparteixen escala en un immoble
amenaçat d’enderroc per culpa de
l’especulació urbanística

L.D. El títol del seu llibre no fa pensar
en una novel·la...
J.A. No, però no vaig escollir
aquest títol només per captar
l’atenció del lector. Quan et
parlen de L’escala de Richter
sempre penses en el grau d’in-
tensitat d’un terratrèmol, oi?
Doncs, en realitat, els protago-
nistes de la meva novel·la tam-
bé estan patint un terratrèmol.
Més ben dit, dos: un terratrè-
mol en les seves vides i un més
que possible terratrèmol físic,
ja que enderrocaran l’immoble
on viuen.
L.D. Què va ser primer, doncs, el títol
o el cos de la novel·la?
J.A. El títol. L’escala de Richter és
un concepte que m’havia que-
dat gravat i vaig pensar que a
partir d’ell em podia inventar
una història protagonitzada
per gent que estigués passant
per un sotrac en la seva vida.
Només calia que tots ells for-
messin una comunitat de veïns
en un edifici propietat d’un
individu que es digués Richter.
L.D. Quin grau d’intensitat tindria el
terratrèmol personal de cada veí
d’aquesta escala?
J.A. En l’escala de Richter, es
tractaria de terratrèmols de
grau 1 o 2. Els protagonistes
d’aquesta història són gent
normal, del carrer, amb el pro-
blemes quotidians típics dels
habitants d’un barri marginal.
No hi explico ni grans passions
ni grans tragèdies.
L.D. Seria encertat, doncs, dir que
estem davant d’una novel·la coral
protagonitzada per antiherois?
J.A. Més o menys. Tots els veïns
de l’escala comparteixen al-
guns trets comuns: són gent
solitària, sense fills, d’entre 30 i
40 anys, que per molt que facin
no podran canviar el seu destí i
que es pregunten en quin mo-
ment de la vida els va canviar la
seva sort.
L.D. Richter és l’excepció...
J.A. Sí, és l’unic dels personatges
que ha aconseguit sortir del
barri on ha crescut. Encara que
pel títol es podria pensar que
serà un dels protagonistes més
importants, en realitat és un
personatge misteriós que, físi-
cament, no apareix mai.
L.D. És una novel·la pessimista?
J.A. Jo m’he divertit moltíssim
escrivint-la. Potser l’humor no
és tan directe com a No era la
meva lletra, però també hi juga
un paper molt important. Les
històries de cada personatge
estan explicades amb ironia.
Per exemple, hi ha una àvia
que n’està fins al capdamunt,

de preparar receptes de cuina de
l’àvia i un punk que, un cop ja
ha arribat a una certa edat, veu
molt difícil mantenir el seu
ideari. Són personatges sense
cap mena d’èpica, gent normal
amb les alegries i els problemes
de la gent del carrer. No tenen
cap enemic contra qui lluitar,
sinó que en certa manera han
de lluitar contra ells mateixos i
un destí que està marcat i que
volen evitar i no poden.
L.D. El jurat del premi Carlemany
sobretot va destacar l’originalitat
de la seva proposta. On diria que
radica?
J.A. Suposo que en el fet que la
meva novel·la no respon a
l’estructura clàssica de plan-
tejament, nus i desenllaç. No
hi ha una acció que comença
i acaba, sinó que planteja
moltes històries que s’entre-
creuen i que, a més, estan
narrades des del punt de vista
dels seus diferents protago-
nistes. Hi ha un narrador que
apareix de forma molt espo-
ràdica, però no explica res ni
fa al·lusió a cap dels perso-
natges, sinó que es limita a
descriure un pati interior,
unes taronges que cauen d’u-
na parada de verdures...

L.D. El jurat també va relacionar
‘L’escala de Richter’ amb les avant-
guardes europees de principis del
segle XX...
J.A. Llegeixo força autors cen-
treuropeus com ara Mrozeck,
Hrabal i Capek, que tenen una
manera de fer que a mi m’a-
grada molt i suposo que això es
deu notar en la meva literatu-
ra. Com a les avantguardes, a
mi també m’agrada trencar
amb el que és tradicional.
L.D. Durant la cerimònia d’entrega
del Carlemany, van comentar que
‘L’escala de Richter’ era una novel·la
“cerebral”, mentre que ‘La pluja
d’estels’, l’obra d’Assumpció Canta-
lozella que va quedar finalista, era
més “passional”...
J.A. Sí, perquè el meu llibre més
que apel·lar als sentiments, el
que intenta és crear atmosfe-
res, situacions. Tot està explicat
des d’un punt de vista més
aviat fred.
L.D. Si la comparem amb les obres
premiades en edicions passades del
Carlemany com ara ‘L’últim càtar’,
de Lluís Racionero, i ‘Natura d’an-
guila’, de M. de la Pau Janer, la
veritat és que ‘L’escala de Richter’
s’allunya bastant del tipus de no-
vel·la que s’acostuma a reconèixer
en la història d’aquest guardó...

J.A. No et puc respondre, per-
què són novel·les que no he
llegit. De totes maneres, ma-
lament aniríem si els autors
ens haguéssim de preocupar
de presentar les nostres obres
a un premi o a un altre segons
les característiques dels dar-
rers títols que aquests han
premiat. Això ens faria es-
criure condicionats. A més,
segur que seria tan gafe que

l’any que decidís presentar
una obra a un premi amb una
línia determinada, em troba-
ria que el jurat hauria decidit
donar un cop de timó i canvi-
ar el criteri de selecció.
L.D. A ‘No era la meva lletra’, re-
flexionava amb ironia sobre el
món editorial, sobre la figura de
l’escriptor i el que significa es-
criure. Volia desmitificar l’escrip-
tura i el que l’envolta?
J.A. Més que desmitificar-la,
me’n volia riure. Els contes
estan protagonitzats tant per
escriptors de poca volada com
per pesos pesants de la litera-
tura. La parafernàlia que es
munta al voltant del món del
llibre és molt rica a l’hora
d’utilitzar-la literàriament.
L.D. Precisament, vostè viu a Giro-
na, allunyat de tot aquest mun-
tatge mediàtic que s’ha creat al
voltant dels escriptors...
J.A. Mai m’ha interessat gaire
formar part de la vida social
literària. Sóc escriptor perquè
escric llibres i me’ls publi-
quen però no crec que per
força hagi de convertir-me en
una persona mediàtica. Evi-
dentment, el fet de ser autor
conegut implica tenir més
presència pública, però tam-
poc cal fer-ne un gra massa.

Una peculiar escala de Richter
➤ Jordi Arbonès (Calella de Palafrugell, 1956),
com molts altres, va debutar com a escriptor
publicant reculls de narracions: primer Miratges,
Cresta (Pòrtic) i, més tard, Carn a les bèsties (Edici-
ons 62) i Ruleta dolça (Proa).

La seva primera novel·la la va titular L’agulla de
plata i després d’escriure-la va tornar al gènere
del conte amb l’obra No era la meva lletra (Proa).
A més a més, també és autor dels assajos L’Em-
pordà, terra de pas i La Catalunya residual (Flor del
Vent Edicions).

Jordi Arbonès va ser cuiner abans que es-
criptor. Potser per això ha sabut barrejar molt
bé els ingredients literaris que l’han fet gua-
nyador del vuitè premi Carlemany de novel·la,
amb l’obra L’escala de Richter.

El títol es pot prendre tant en sentit literal

com figurat, perquè el llibre ens apropa als
membres d’una comunitat de veïns que a més
d’estar passant per un terratrèmol existencial
en les seves vides, habiten un immoble en perill
d’enderroc d’un barri marginal. L’escala de Richter
és, doncs, una novel·la amb molts punts de vista,
protagonitzada per un seguit d’antiherois: un
malalt psicosomàtic, una esposa insatisfeta, un
vell punk, un intel·lectual que només ha tingut
una bona idea en tota la seva carrera professi-
onal, un taxidermista, una antiquària bisexual,
un mossèn massa amant del luxe, l’amo d’un
restaurant en crisi personal i de clients... Tots
ells hauran de marxar del barri on s’han criat i
canviar de vida, perquè en Richter (que no és
més que el nom del propietari de l’immoble) ha
decidit especular amb l’edifici que habiten.


