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F.B.V. A l’obra la majoria de les dones treballen, i això encara sobta.
E.T. Jo aquí a Barcelona sentia:
“Ara que la dona s’ha incorporat al mercat de treball”... Però
aquesta gent en quin país viuen? Des del segle XIX que la
dona treballa a les fàbriques,
totes les fàbriques tèxtils de les
conques del Ter i del Llobregat
estaven plenes de dones, totes
les dones de pràcticament tots
els pobles hi treballaven, i els
homes treballaven en altres
feines o en càrrecs d’importància, de responsabilitat, que se’n
diu. I, en un cert tipus de fàbriques, encara segueix pràcticament igual.
F.B.V. La història l’escriuen els vencedors, i a la novel·la parlen els perdedors, que ho veuen tot tenyit de la
pobresa. Ho hem oblidat, tot això.
E.T. Hi havia les cartilles de racionament, amb el sucre roig,
una llet blavosa, un oli infecte
i el pa negre. Els que tenien
cases de pagès estaven salvats,
perquè tenien de tot i la gent hi
anava a pidolar. Jo ho havia
viscut, això. Hem oblidat moltes coses. Quan anàvem a Barcelona en tren, a la Meridiana
molta gent obria les finestres i
llançava uns paquets, de contraban, perquè a l’estació de la
plaça Catalunya hi havia la policia i et demanaven un salconduit per entrar a la ciutat.
Tot era resultat d’una situació
molt dramàtica. I aquelles famílies tenien molt de valor, els
infants gairebé no ho notàvem
perquè els pares feien mans i
mànigues perquè no ens adonéssim de res, o del mínim
possible.
F.B.V. I encara som els perdedors.
E.T. Catalunya va perdre molt,
perquè hi havia uns senyals
d’identitat, però també hi havia rojos a Astúries, a Madrid, a
tot arreu, i aquells també van
ser represaliats, i aquella gent
van ser perdedors igual. Al
batxillerat nosaltres perdíem el
Narcís Oller i ells mantenien el
Pío Baroja, vam tenir un afegit
de repressió, però també molts
autors que van escriure segons
què en castellà van ser eliminats de la superfície del món
cultural, de vegades físicament
i tot...
F.B.V. ‘Pa negre’ és una novel·la que
viu de les paraules, sempre que la
finalitat darrera de vegades sigui
aprendre paraules “que deia l’àvia”
o la tia o qui sigui.
E.T. Hi havia una creativitat popular que em sembla que s’ha
perdut. Jo, quan em reuneixo
amb amics, de vegades juguem
a recordar com es deien les coses, abans, i cada paraula porta
a una altra. De vegades oblidem que hem passat en poc
temps d’una cultura oral a una
de visual. Jo recordo que el cinema era fascinant, però ho
era perquè només el veies un
cop a la setmana. En el moment que a les quatre de la
matinada pots escollir entre
cinquanta cadenes, la imatge
es banalitza. Avui els nanos diuen: “Deixa-m’ho veure”, i
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abans deien: “Explica-m’ho”.
Potser no és d’una importància
vital, però aquest petit detall
explica moltes coses. Fins i tot
els que escolten notícies per
televisió les veuen.
F.B.V. Però al llibre hi ha ocasions en
què sembla que vulgui ensenyar
totes les paraules al lector, sembla
que ens vulgui educar a marxes
forçades...
E.T. És que el protagonista és un
nen i li sobta que els que l’envolten parlin de manera diferent que ell. Hi ha paraules que
un nano no diria mai, com versemblant, que diu l’àvia que, alhora, la treu del diari.
F.B.V. Però hi ha moltes paraules que
els nens no entenen!
E.T. I no les han d’entendre!
Aquesta paraula que no saben
els hi quedarà com un misteri,
i a molts els portarà a buscar
què és allò. Però si els donem el
llenguatge tan deixatat, mastegat, no progressaran mai en
el llenguatge.
F.B.V. Ho exigim tot mastegat i fàcil?
E.T. Això és una cosa d’ara, és la
sobreprotecció. És el que George Steiner en diu les teràpies de
la facilitat, que no porten mai
enlloc. És l’esforç, el que porta

al progrés. Encara hi ha qui
pensa que llegir és fàcil, i no ho
és. Quan escric per a adults intento submergir-me en el
magma de la llengua, i deixar-me portar.
F.B.V. Però ‘Pa negre’ el podrien llegir
els adolescents, no només els
‘adults’.
E.T. Crec que no, perquè hi ha
tot d’elements que com a lector
no estan acostumants a afegir-hi, una part de misteri que
el lector ha de posar-hi. Els follets, per exemple, que un lector adult interpreta clarament
com a refugiats a la casa, però
això no es diu, perquè el noi no
ho sap, ho sabrà potser més
endavant. Per altra banda, hi
ha unes certes veritats de la vida que amb el tipus de literatura per a joves cal anar amb
molt de compte i molt de respecte, perquè cadascú té el seu
desenvolupament vital i psicològic a un ritme determinat i
no es pot precipitar.
F.B.V. A la novel·la es viu la iniciació
sexual ambigua d’un adolescent, en
doble direcció.
E.T. Però si ara encara hi ha
molta gent que no ho sap, encara surten pares de família

Fugir de la pobresa
➤ Emili Teixidor (Roda de Ter, 1934) és més conegut com a
escriptor de llibres infantils i juvenils, però ja a la primera novel·la per a adults, Sic Transit Glòria Swanson, publicada el 1979, va
demostrar que no es tancava en cap gènere i l’obra ha estat de
referència, com ho va ser Retrat d’un assassí d’ocell, del 1986. El
1999 va guanyar el premi Sant Jordi amb El llibre de les mosques.
Pa negre ens explica com l’Andreu, el pare del qual és a la presó
per roig, va entrant al món dels adults sense acabar d’entendre
què passa més enllà dels ulls dels adults, intentant saber què
signifiquen aquelles paraules estranyes que li amaguen un
misteri insondable que es diu maduresa. La novel·la vol explicar
per què l’Andreu acaba optant per fugir de la pobresa que tenyeix la seva vida. Com? Canviant de bàndol, com ja van fer
durant la guerra tants catalans i encara molts més el dia després
de la victòria final dels nacionals. A Pa negre, el lector té la sensació com si l’acció es desenvolupés de nit, quan el protagonista
dorm, igual que canvien els colors dels arbres de l’estiu a la
tardor d’un dia per l’altre. Una novel·la atrevida i ambiciosa,
plena de poesia, que té moltes lectures i que fa pensar en la
nostra història passada i futura.

“Per viure
necessitem
paraules.
I també
històries,
però tenen una
altra funció”
amb dona i fills que s’adonen
que són homosexuals... A l’edat
del protagonista, a la preadolescència, els sentiments són
molt més confusos, i si no hi ha
uns models encara més. Ell
descobreix unes coses i en sap
d’altres, però intueix el que no
sap. Cadascú té el seu ritme. Ja
ho diuen: “La televisió ha fet
desaparèixer la infantesa”. Si
no hi ha una administració de
les claus de la vida no hi ha
infantesa.
F.B.V. I es pot saber com hem
d’administrar avui aquests coneixements als nens?
E.T. Hem passat una època molt
dolenta perquè només hi havia
una televisió que era omnipresent. Ara hem de veure què
passa amb els ordinadors. Hi
haurà un moment que arribarem a casa i direm: “Vull veure
una conversa amb el Màrius
Sampere”, i ho veurem. N’estic
segur.
F.B.V. Però vol dir que als adults no
els agrada també que els ho donin
tot mastegat?
E.T. No se’ls dóna mastegat! Encara se’ls expulsa de la feina,
del centre de Barcelona... La vida no és fàcil.
F.B.V. Quina responsabilitat té com a
escriptor davant la societat?
E.T. Una de les funcions, crec, de
la literatura, és posar els temes
importants davant els ulls dels
lectors, ajudar-los a enfrontar-los amb els seus problemes.
Però el Brodsky deia que la
primera obligació de l’escriptor
és escriure bé. Perquè per viure
necessitem paraules. També

històries, però tenen una altra
funció. Per tant, la primera cosa que s’hauria de fer a qualsevol país seria protegir els poetes, que són els que ens donen
les paraules en l’estat més pur.
A la novel·la hi ha molta més
cosa que sobra, i al teatre no és
essencial, a la poesia hi ha el
llenguatge més pur. El gran
monument a Barcelona no és
cap novel·lista, és Verdaguer, i
això ho sap fins i tot la gent que
no llegeix, que a la cúspide de
la literatura hi ha la poesia.
Hem de llegir per proveir-nos
de paraules, perquè sense paraules no podríem pensar, som
animals de llenguatge, que deia Heidegger, em penso... Després vénen les altres funcions
secundàries de la literatura,
però no han de passar mai al
primer pla, que no sigui com
passa de vegades amb el menjar, que se sap que és molt bo,
té molt bon gust però s’oblida
que el que importa és que ens
alimenti.
F.B.V. Hem de menjar llibres?!
E.T. Hem de llegir més, perquè si
no acabarem perden el llenguatge. Avui es llegeix més que
mai. La primera edició de
L’educació sentimental, de Flaubert, va ser de 5.000 exemplars,
i avui, qualsevol novel·la que
sigui un petit èxit això ho supera amb escreix. Ferran Torrent, de la seva darrera novel·la,
en va vendre més de 50.000
exemplars, que era impensable
fa uns anys, perquè hi havia
gent que no sabia ni llegir ni
escriure.
F.B.V. En alguna cosa hem millorat.
E.T. Jo he conegut molta gent
que no ha tingut estudis, i
molts han hagut de fer-se el
camí ells mateixos. El Miquel
Martí Pol no tenia estudis secundaris, però tenia una apetència per la lectura i es va fer
una gran cultura amb lectures,
amb consells de Sarsanedas i
una sèrie de gent que l’anava
orientant. Esclar, això ha de
sortir d’un mateix, s’ha de sortir de casa, fer el primer pas.
F.B.V. Vostè té alguns punts en comú
amb el protagonista d’aquesta novel·la, i gran part de l’obra són records. Se sent reflectit en l’Andreu?
E.T. Quan Picasso o Dalí feien
servir la seva dona com a model no ho feien perquè fossin
extraordinàries, sinó perquè
així s’estalviaven uns diners
per pagar una model.
F.B.V. Vostè va viure fins a l’adolescència a Roda de Ter, un poble amb
fàbriques i un riu, que podria ser el
de la novel·la.
E.T. Podria ser-ho. També tenia
dues masies o tres, on hi vivien
parents, i els avis, i jo hi anava.
I crec que els nanos de poble
tenen una gran sort, perquè
tenen el bosc, l’entorn natural.
El nens de poble poden sortir a
jugar al carrer, es respira una
altra llibertat.
F.B.V. I per què no se’n torna a viure-hi, al poble?
E.T. Perquè ara m’avorreixo
enormement. A més, visc a
Sarrià, que d’alguna manera ja
és un poble.

