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FRANCESC MELCION

“El primer
signe que un
país avança
cap a la
civilització és
el respecte cap
als seus poetes”

F.B.V. A tota la novel·la hi ha una
tensió latent que no s’acaba d’ex-
plicitar...
E.T. Els infants, com els pobles
en general, són molt dèbils, i
per això són també molt cruels,
i s’han de defensar. Tots tenim
esperit de supervivència, i els
nens són exclusivament esperit
de supervivència, i per tant
s’inclinen d’una manera natu-
ral i molt egoista cap a qui els
pot protegir o qui els pot evitar
més problemes. Per això no in-
tervenen directament, i els po-
bles exactament igual, a Cata-
lunya i a tot arreu passa el
mateix, les persones noten que
hi ha tot un món a part, que no
entenen, senten coses que no
entenen i saben que els enga-
nyen, i els diuen una cosa i
després n’és una altra... però no
poden intervenir directament...
Surten al carrer i diuen “no a la
guerra”, però és només com els
infants amb una enrabiada
forta, no poden fer res més.
Després tornen a casa i van fent
i noten que hi ha unes forces
adultes, més poderoses que
funcionen a la seva manera,
per sobre d’ells. Això és el que
volia dir en aquesta novel·la.
F.B.V. Això em recorda quan es par-
lava de la Catalunya mesella...
En molts aspectes encara no hem
superat la postguerra i obeïm el que
ens manen, no?
E.T. No hem anat gaire enda-
vant. Per això he posat al prin-
cipi del llibre una cita de W.G.
Sebald: “Seria hipòcrita mirar
enrere, cap els anys 1940-1945,
i dir que va ser una època ter-
rible. Crec que encara ens tro-
bem de ple en aquesta època”.
I això aquí encara és més cert,
perquè hi ha hagut una conti-
nuïtat, una transició, no pas
una ruptura. Jo no dic si és
millor una cosa o l’altra, per-
què no pertany a la meva no-
vel·lística, jo no intento donar
lliçons sinó que explico el que
em sembla que passa i el que
interessa a la poètica dels meus
personatges.
F.B.V. A la novel·la s’hi fa una aposta.
E.T. Sí, i el protagonista es passa
a l’altre bàndol, com tot el país.
Abans de la guerra, i fins i tot
fins al 1939, Barcelona era la
Rosa de Foc, que li deien, una
ciutat republicana, revolucio-
nària, amb els menjacapellans i
tota la pesca. Al cap de pocs
anys, l’endemà mateix pràcti-
cament, les esglésies estaven
plenes, la Cruz de los Caídos, el
Congrés Eucarístic, i així fins
ara. A la resta d’Espanya, on
són els republicans? No hi ha
un partit republicà fort. Aquí
queda el testimoni d’Esquerra
Republicana, però poc més.
F.B.V. Una submissió que passa fac-
tura.

E.T. És que és una submissió fins
a cert punt. Això ho haurien de
dir els historiadors, però em
sembla que en acabar la guerra
va haver uns alcaldes franquis-
tes que eren catalans. Jo recor-
do que en una visita a Jerusa-
lem, la ciutat dividida, l’Ajun-
tament ens va oferir una re-
cepció, i l’alcalde era àrab! I jo
vaig pensar: “Esclar, és el Por-
cioles de Jerusalem!”. Malgrat
el poder i que allò està en mans
dels jueus com a poder, no es
van atrevir a posar un alcalde
jueu. I a Barcelona no es van
atrevir a posar un alcalde que
no fos català, malgrat tot! Tots
els alcaldes, “els quatre apode-

rats” que diu l’àvia Mercè de la
novel·la, són gent d’aquí i van
prosperar perquè feien el que
creien que havien de fer. Hau-
ria estat millor d’una altra
manera? Potser sí, però jo no-
més constato el que em sembla
que era, un desclassament,
com un exili... es paga d’una
manera o d’una altra, o mate-
rialment o espiritualment.
Hem apostat pels béns materi-
als i hem perdut uns béns es-
pirituals. Hem perdut tot de
qüestions sobre la identitat, la
cultura... Està molt bé que la
gent no tingui gana, que vagin
a escola i que hi hagi hospi-
tals... però això té un preu. Si

hagués d’escollir no sé què
voldria, simplement és així. La
literatura serveix per purgar
una mica els pecats, no? I per
ser una mica més conscients, i
potser quan siguem més cons-
cients preferirem una mica
menys la cosa material i més
l’espiritual. Tot i que ara ja està
una mica més encarrilat, això.
F.B.V. I tindrem una espiritualitat en
castellà o en anglès?
E.T. Potser sí. Jo sóc una mica
escèptic, però les coses són així.
Alemanya va perdre la guerra, i
encara ho paga: per això els fe-
rits nord-americans d’Afganis-
tan i de l’Iraq els porten a les
bases d’Alemanya. Aquí també

es va perdre, i el que no podem
fer és anar-nos demanant
constantment què som i què
fem. A una gran part de la po-
blació se la mareja constant-
ment i una altra part ja ho té
clar i opta per Espanya o pel
castellà, i ho hem de respectar,
perquè molts vénen d’Andalu-
sia o d’on sigui i tenen la seva
cultura i això no és dolent. La
gent que parla una llengua, si-
gui castellà, sigui francès o el
que sigui, no en tenen cap cul-
pa. És la seva llengua i mereix
un respecte, igual que en me-
reix la nostra. En tot cas nosal-
tres hem de fermar la nostra,
no atacar la dels altres.

F.B.V. El lingüista Joan Solà va dir
que els que parlen castellà i defen-
sen que la seva llengua sigui la
dominant ho fan perquè és la seva
llengua, no amb la malícia que so-
vint se suposa.
E.T. Estem barrejats i hi ha
d’haver un gran respecte, és
una obligació que tenim. S’ha
de respectar amb delicadesa i
elegància. Els responsables dels
problemes són els polítics, no el
veí ni la comunitat de parlants.
F.B.V. I els que voten els polítics?
E.T. Llavors no hem d’anar a vo-
tar? Després resulta que l’índex
d’abstenció és molt alt... Jo sóc
possibilista, no maximalista,
crec que som aquí per ser una
mica feliços, tant com puguem.
A Holanda parlen anglès, tot-
hom el parla, tot i que Alema-
nya els sigui més pròxima, però
els alemanys van perdre la
guerra i l’anglès s’ha infiltrat a
tot arreu: el cinema, la músi-
ca... Amb les traduccions també
passa, els catàlegs editorials es-
tan plens d’autors de llengua
anglesa.
F.B.V. Ser dels EUA o d’Anglaterra ja
té un valor afegit i ens fa mirar
amb menyspreu el que tenim.
E.T. És una mena de papanatis-
me absurd. No es gosa criticar,
per exemple, el Harry Potter. Hi
ha molta gent que es carrega
aquest llibre, començant per
Harold Bloom, però ningú els
ha fet cas. I com el Harry Potter
hi ha molts casos: sembla que
com que té èxit tothom s’hagi
d’agenollar al davant.
F.B.V. Però a Catalunya, durant
molts anys, ha passat el mateix
amb els llibres de Martí Pol: havien
de ser bons perquè eren d’ell, i tota
la poesia que llegia molta gent es
limitava a Martí Pol com si no hi
hagués res més. D’això fins i tot ell
n’era conscient.
E.T. El primer signe que un país
progressa en el camí cap a la
civilització és el respecte cap als
seus poetes. Respectar-los no
vol dir no tirar-los pedres ni
lloar-los perquè toca: vol dir
llegir-los. Fins que el país no
llegeixi no anirem bé. Això
passa a tot arreu. En un mo-
ment determinat anaves per
Espanya i només et podien
parlar de García Lorca, i ara,
que ja no hi és fa tants anys,
gairebé no saben dir cap altre
nom... potser l’Alberti o el
Hierro, i para de comptar.
F.B.V. De vegades sembla que els es-
criptors siguin aliats del poder. En
el cas de Martí Pol, la seva imatge
pública semblava propera al poder,
amb tants homenatges que li feien,
encara que només calgués llegir els
seus poemes per veure que en reali-
tat era al contrari.
E.T. Ell era molt independent. El
que passa és que sempre estem
mirant a l’exterior, i compa-
rant, i si als altres països tenen,

posem per cas, tres poetes,
doncs aquí n’hem de tenir
quatre, i si no no estem con-
tents. No ens sabem conformar
amb el que tenim. Aquí, de ve-
gades ens queixem que a les
llistes dels llibres més venuts
no hi ha els millors llibres, però
és que a les llistes del New York
Times gairebé sempre hi apa-
reixen Tom Clancy i Danielle
Steele, i és normal que hi si-
guin. No hi figurarà pas el Jo-
seph Brodsky. De llibres de po-
esia no en figura ni un, a les
llistes de best sellers.
F.B.V. I aquí no ens arriben els autors
importants d’altres cultures.
E.T. Només arriba la novel·la co-
mercial, o un llibre de repor-
tatges, o el que pugui generar
diners. Ara he citat Brodsky,
però vagi als EUA o a Anglater-
ra i pregunti qui coneix, no ja
Espriu o Bartra, és que no sa-
bran ni qui és José Hierro o José
Ángel Valente! Se senten mala-
ment per això? No, és normal,
només saben el seu, tret d’al-
gun estudiós que s’hi dedica.

F.B.V. És una qüestió de la indústria,
doncs.
E.T. Home, en la poesia ja no hi
ha ni indústria. La gent s’acon-
tenta amb els seus, com ara
amb Martí Pol, perquè vol unes
veus pròpies. Potser el proble-
ma és que es limitin a una sola
veu, i d’això el Miquel no en va
tenir cap culpa: ell parlava
d’altres autors, però no li feien
cas. La gent és monotemàtica.
F.B.V. A ‘Pa negre’ també hi intro-
dueix molt tangencialment els
abusos sexuals a infants.
E.T. El llibre està escrit des del
punt de vista d’un nen que no
ha sofert abusos, i ell no ho
coneix, i la noia no ho mani-
festa, o ho manifesta amb un
tancament total. També es co-
neix en unes circumstàncies
amb un amic determinat, i
prou, i la gent no se n’assa-
benta, i a la vida real passa
igual. Si als EUA hi ha capellans
que ara mateix tenen casos de
pederàstia, imagini que podia
passar quan no hi havia una
pressió social al damunt, quan
no es tenia en compte.


