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L O U R D E S D O M Í N G U E Z

‘Pastís de noces’
(Proa), la novel·la
amb què el narrador
barceloní Joan Agut
es va proclamar
guanyador del
premi Carlemany,
pretén fer un retrat
de la societat
catalana de finals
del segle XX partint
de la celebració
d’un casament
entre els dos
protagonistes
principals de l’obra.
La preparació de
les noces serveix
de pretext a l’autor
per explicar-nos
les històries dels
diferents membres
de dues nissagues
catalanes, en un
llibre pel qual
desfilen un centenar
llarg de personatges

L.D. ¿Des del primer moment tenia
clar que el que volia escriure era un
retrat de la societat catalana, o
inicialment va pensar en la història
dels nuvis i la seva família?
J.A. La meva primera intenció va
ser fer un gran fresc que retra-
tés la nostra societat en el mo-
ment del canvi de segle.
L.D. ¿Gairebé 500 pàgines són sufi-
cients per dibuixar-ne un panora-
ma complet?
J.A. Cinc-centes pàgines donen
per a molt! Els temes essencials
hi són: el món de la política, de
l’art, de la religió, dels negocis,
de la família i de les relacions
interpersonals. A més, hi toco
altres subtemes com el sexe,
l’homosexualitat, la droga, la
immigració, les ONGs, les asso-
ciacions de veïns, la sida, el ve-
getarianisme, etcètera. Segur
que hi ha temes que em deixo,
però tampoc pretenc abra-
çar-ho tot. De totes maneres, sí
que puc afirmar que és una
novel·la ambiciosa, amb volun-
tat de ser exhaustiva, cosa que
constitueix alhora el perill del
llibre però també la seva virtut.
L.D. ¿‘Pastís de noces’ és la novel·la en
què s’ha plantejat més reptes?
J.A. Sí. De fet, la meva intenció
inicial era la d’escriure la no-
vel·la Guerra i pau, de Tolstoi, a
la catalana, però no ho he
aconseguit, o sigui, que algun
dia continuaré intentant-ho.
Quan repasso un manuscrit
després d’un temps, com que ja
en tinc una visió una mica més
allunyada, sempre arribo a la
mateixa conclusió: “No està
malament, però ho podies ha-
ver fet millor”. Amb tots els lli-
bres m’ha passat el mateix, pe-
rò tot té el seu costat bo, i
aquest pensament m’anima a
continuar escrivint per provar
de fer-ho més bé. Malament rai,
quan un escriptor es complau
en la seva obra. Quan escric,
sempre intento fer una obra
d’art i encara que després surti
el que surti, estic tranquil per-
qué sé que ho he fet tan bé com
he pogut.
L.D. ‘Pastís de noces’ és la seva obra
més ambiciosa, ¿però també és la
que més li ha agradat?
J.A. És un llibre que m’agrada,
però de les meves novel·les, la
que em té el cor robat és Gombó
i Míster Belvedere, perquè més
que retratar-hi una realitat,
n’hi vaig crear una. A Pastís de
noces he fet més de fotògraf,
mentre que a Gombó i Míster
Belvedere, hi ha més de pintor,
més de creació.
L.D. ¿De les tretze històries principals
que hi ha a ‘Pastís de noces’, quines
li han agradat més d’explicar?
J.A. És que les històries són com
els fills, per això és tan difícil
triar! De fet, tinc la sensació
que aquesta dotzena d’argu-
ments es podrien haver con-
vertit en novel·les indepen-
dents. Un dels temes que sem-

pre m’ha interessat i que es re-
flecteix en la història del per-
sonatge de Cèsar Masdeu [el
pare del nuvi], és el de la coin-
cidència en el temps de la de-
cepció de la política i l’aug-
ment de la fe religiosa, amb la
consegüent incògnita de saber
si aquest renaixement de la
crida de Déu no és en realitat
un autoengany per continuar
tenint una il·lusió. Una altra de
les històries que m’han robat el
cor és la del pintor que es que-
da cec i que només pot veure la
seva obra a través dels ulls de la

seva filla, que és la seva crítica
més ferotge. En realitat es
tracta d’una metàfora per ex-
pressar que sovint el creador és
qui està menys preparat per
jutjar la seva obra. El tercer te-
ma que m’ha fet més gràcia de
tractar és el de la traïció en el
món dels negocis, a mi em van
trair en la darrera editorial en
què vaig treballar... Finalment,
un altre dels temes que m’ha
interessat reflectir és el del
mal, que a la novel·la es perso-
nifica en el personatge de l’He-
lena Riba, una vídua homose-

xual que viu la sexualitat com
a poder i domini de l’altre.
L.D. S’ha centrat en dues generaci-
ons: la dels personatges de 50 anys
i la dels que en tenen entre 20 i 30.
Per als primers suposo que ha par-
tit de l’experiència personal, ¿i per
escriure sobre els segons?
J.A. Per escriure sobre la gene-
ració dels personatges d’entre
20 i 30 anys, he partit de les
experiències dels meus quatre
fills i dels seus amics i com-
panys, que m’han donat un
panorama bastant aproximat
de les preocupacions dels joves.

L.D. ¿Hi veu moltes diferències, entre
aquestes dues generacions?
J.A. La meva generació, la de la
postguerra, és la de la il·lusió
pel marxisme i el nacionalisme
i el posterior desencís. Per con-
tra, la nova generació toca molt
més de peus a terra, és més
pràctica i la seva principal pre-
ocupació és la de trobar una
feina professionalment satis-
factòria i una parella a qui es-
timar i que l’estimi, cosa que
cada vegada sembla més difícil
d’aconseguir. Al segle XXI, les
ideologies han mort; com a
mínim, les del segle XX.
L.D. Pel fet de ser un retrat de la so-
cietat catalana de canvi de segle,
¿no té por que la seva novel·la quedi
aviat desfasada?
J.A. Tant de bo que les coses
canviïn tant en vint anys que la
realitat sigui totalment dife-
rent de la del llibre, però ho
dubto, perquè tecnològica-
ment el món avança molt rà-
pid, però les preocupacions de
la gent no evolucionen a la
mateixa velocitat. Que un llibre
perduri en el temps depèn de la
seva qualitat literària i de si
mostra un món versemblant,
no de si l’època que reflecteix
ha quedat o no superada.
L.D. ¿Tem que el lector es perdi en un
llibre amb tretze històries princi-
pals i més de cent personatges?
J.A. Per norma general, quan
escric no penso ni en el lector
ni en l’editor. Quan un creador
s’enfronta al seu art, no pot
tenir altres preocupacions ni
límits de les que li imposa el
mateix art. Un ha d’escriure
allò que creu que ha d’escriure
i fer-ho de la millor manera
possible. Per això, abans de co-
mençar Pastís de noces, vaig de-
cidir que no em posaria límits:
que si havia d’escriure una no-
vel·la de 1.000 pàgines, ho faria,
sense importar-me si després
em seria fàcil o difícil trobar
editor o de si el lector la troba-
ria massa complicada. De totes
maneres, en rellegir el manus-
crit, em va semblar que per

D’editor a
escriptor
➤ Joan Agut va néixer al barri de Sants
de Barcelona l’any 1934, però no va ser
fins al 1995 que va publicar el seu primer
llibre: un recull de narracions titulat El
dia que es va cremar el Liceu (Columna).
Abans de ser escriptor, Agut va ser con-
seller delegat d’El Correo Catalán i va tre-
ballar durant 35 anys com a editor en
diferents editorials com ara Bruguera,
Edhasa, Barcanova (de la qual fou el cre-
ador) i posteriorment Thassàlia.

Als 65 anys, Columna li editava la que
va ser la seva primera novel·la, Rescatats de
l’ombra. Després, en només quatre anys, del
2000 al 2003, Joan Agut ha agafat em-
branzida i ha publicat un llibre de contes
i sis novel·les: La mirada del cec (Columna),
Gombó i Míster Belvedere (Proa, finalista del
premi Sant Jordi 2001), El mestre de Taüll
(Proa, premi Crexells de la crítica 2001), La
Via Làctia (Empúries), L’arbre de la memòria
(Proa, premi Pin i Soler de narrativa 2002),
Matadors i cia (Barcanova) i Pastís de noces
(Proa, premi Carlemany 2003).

Per les pàgines de la seva darrera no-
vel·la, desfilen un centenar de personatges
relacionats d’alguna manera amb les dues
nissagues catalanes protagonistes de l’o-
bra: els Masdeu-Riba i els Font-Barenys.
L’excusa per oferir-nos un retrat de la so-

cietat catalana de finals del segle XX és la
celebració del casament entre Eva Font
(una jove de casa bona a la recerca del mite
del príncep blau) i Néstor Masdeu (un pu-
blicista trepa que vol els diners i la posició
social de la família d’ella).

Però Pastís de noces és molt més que el
relat d’un casament. Al llarg de les seves
500 pàgines coneixerem la història dels
nuvis i la dels seus familiars més propers,
amb la qual cosa la novel·la ens dóna una
visió de la política, l’art, la religió, els ne-
gocis, la família i l’amor a la nostra socie-
tat. Així, coneixerem la vida d’un pintor
que es queda cec, d’un polític que pateix
una crisi de fe respecte al seu partit, d’una
vídua homosexual que persegueix la seva
serventa, d’un home de negocis traït per
un membre de la seva empresa...


