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Cavall Fort. Número 995.
Cavall Fort SL.

Barcelona, gener, 2004.

C avall Fort continua
avançant cap al número
1000. En l’edició de la

segona quinzena de gener hi
podem llegir un reportatge
sobre el monestir de Santes
Creus, un altre sobre Dalí i un
conte de Joaquim Carbó, a
més dels còmics habituals.

Ínsula. Número 684.
Ínsula SA.

Madrid, desembre, 2003.

A questa revista literària
ens ofereix una entrevis-
ta a Valentí Puig, un ar-

ticle sobre Albert Manent i,
entre altres articles, el repor-
tage destacat d’aquest núme-
ro, Hilos de aproximación. El ca-
talanismo dialogante y los con-
gresos de poesía, de Jordi Amat.

Marc de Referències.
Número 20. Estructures de

Comunicació. Barcelona,
hivern, 2004.

M arc de Referències ens
ofereix una tria dels
millors articles de cul-

tura publicats des de la seva
aparició, la tardor del 1997.
Alguns dels autors destacats
són J.F. Mira, F. Mayor Zarago-
za, L. Cavalli Sforza...

Tretzevents. Número 808.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, gener, 2004.

H i podem llegir un re-
portatge sobre la pintu-
ra de paisatges de Josep

Berga, un altre de fotogràfic
sobre el Martinet Blanc i un
poema de Joan Armangué, a
banda dels còmics habituals
de D. Boada, A. Fito, Roldán...

Llegir. Número 41.
Akha.

Barcelona, hivern, 2003.

F erran Lupescu ens ofe-
reix el reportatge La car-
tografia lingüística en l’obra

de Moll. Alguns dels col·labora-
dors d’aquesta edició són Do-
lors Miquel, Àlex Volney, Ber-
nat Martí... A més de ressenyes
sobre poemaris de D.S.
Abrams, L. Vich, R. Jaume...

La Revista de Blanquerna.
Número 10. Fundació

Blanquerna. Barcelona,
gener, 2004.

L a revista que dirigeix
Marta Clos ens ofereix un
reportatge sobre com

aprendre a menjar i articles de
Francesc-Marc Àlvaro, Enric
Sòria, Jordi Busquet i Lluís
Reales, a més d’una conversa
entre A. Cornella i L. Pastor.

E N T R E V I S T A

Joan Agut
Narrador
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ROBERT RAMOS

“A l’obra faig
crítica de
la política
competitiva, és
a dir, de les
lluites internes
dels partits
polítics”

guiar el lector aniria bé in-
cloure-hi els arbres genealògics
de les dues nissagues de la no-
vel·la: la família Masdeu-Riba i
la família Font-Barenys.
L.D. D’acord que un autor no ha de
pensar en el lectors ni en els edi-
tors, però bé ha de viure de la seva
obra...
J.A. És cert. Suposo que per
aquest motiu vaig cometre la
impertinència de presentar
Pastís de noces al premi Carle-
many. I dic impertinència
perquè vaig acceptar el risc
que, sent una novel·la de 500
pàgines, el jurat només se la
llegís per sobre. Afortunada-
ment, no va ser així. Jo confia-
va que Pastís de noces, si no
guanyava el premi, com a mí-
nim crearia una certa expec-
tació.
L.D. Vostè retrata la societat cata-
lana amb ironia però alhora amb
compassió. ¿És el to amb què es
mira la vida?
J.A. A la meva edat, sí. Tinc més
de 65 anys i ja estic de tornada
de moltes coses. Per això em
miro el món com si estigués
observant una obra de teatre.
En el fons dels fons, crec que
actualment estem vivint en un
món de bojos, on la gent s’a-
tabala per coses absurdes i es
fan guerres que no tenen cap
sentit. Davant d’això, tinc dues
opcions: o viure constantment
emprenyat per l’estupidesa
general o mirar-me la realitat
amb ironia i una certa com-
passió. Ara sembla que qui no
fa un creuer, no va esquiar o
no té una segona residència,
no és una persona completa.
L.D. Les històries que aplega al lli-
bre provenen de l’observació d’a-
quest món que compadeix. ¿Estan
basades en la vida de persones
que coneix?
J.A. En principi, sí. De vegades
són la suma d’aspectes de di-
verses persones que conec. I si
no estan basats en persones
reals, són personatges que re-
alment podrien existir. Si el
lector no es reconeix en algun
dels personatges, segur que hi
reconeix alguna de les seves

amistats. Aquesta és la gràcia
de la novel·la.
L.D. Al seu llibre menciona Jordi
Pujol, Pasqual Maragall i Narcís
Serra...
J.A. És que no podia ser d’una
altra manera! Una història que
té lloc a l’any 2000 i que vol
retratar la societat catalana de
finals del segle XX, havia d’in-
cloure’ls per força, sobretot
tenint en compte que el món
de la política és un dels temes
de la novel·la.
L.D. Quan al llibre es refereix a la
política, aquesta no hi surt gaire
ben parada...
J.A. A Pastís de noces faig crítica
de la política competitiva, és a
dir, de les lluites internes dels
partits polítics. D’altra banda
també hi reflexono sobre la

solitud del poder, sobre com la
política representa una càrre-
ga que t’aïlla de la resta del
món. Els polítics tenen ànsies
de poder, però no s’adonen
que aquest és una maledicció.
L.D. A la nota de l’autor del final del
llibre hi explica que per documen-
tar-se va anar a una empresa
d’organització d’actes per dema-
nar el pressupost d’una boda per a
250 convidats. És cert?
J.A. Mira, jo faig cara de ric, de
persona seriosa. Aprofitant-ho,
vaig anar a una agència amb el
pretext que volia casar una fi-
lla i fer una celebració d’una
certa categoria. Ens vam estar
un parell d’hores decidint el
lloc, la berlina, les flors, el

menú, la música... Em van fer
un pressupost que rondava els
tretze milions de pessetes i
amb l’excusa que després de
Nadal en parlaríem, me’n vaig
anar. A principis de gener em
van trucar i em vaig haver
d’inventar que ho sentia molt
però que la meva filla ja no es
volia casar.
L.D. Els deu haver enviat un llibre
per compensar-los l’esforç!
J.A. I tant! Dedicat i amb una
carta on els ho explico tot.
L.D. Per cert, un casament de tretze
milions de les antigues pessetes és
caríssim!
J.A. Sí, però és que suposava
que la meva filla és casava al
castell de Sant Marçal, el ma-
teix on es va casar l’Arantxa
Sánchez-Vicario! No era el ca-
sament d’una marquesa, però
gairebé!
L.D. Ha escrit una novel·la de 500
pàgines en nou mesos i, en set
anys, porta publicats nou llibres.
Creu que escriu molt ràpid?
J.A. Depén de com t’ho miris. Jo
sóc el senyor sense (sense cotxe,
sense televisor, sense ordina-
dor ni Internet, sense segona
residència, sense mòbil...) i per
no tenir, no tinc ni nòvia: sóc
un amant en atur. Per tot ple-
gat tinc molt de temps per
dedicar-me a escriure i a més
tinc la constància d’escriure
cada dia, fins i tot els caps de
setmana.
L.D. Coneixent-lo, segur que ja està
escrivint una nova novel·la...
J.A. Tinc un parell de llibres que
ja estan acabats i que esperen
editor, n’estic escrivint un altre
i prenc notes per a un quart,
que es titularà Wagons-Lits.
L.D. Del nou llibre que escriu, ens en
pot avançar alguna cosa?
J.A. És la història d’un home de
66 anys que s’enamora d’una
noia de 25 perquè li recorda el
seu primer amor, que va ser
una història frustrada. El pro-
tagonista s’autoenganya di-
ent-se que el que vol és prote-
gir la noia, però el que real-
ment persegueix és endur-se-la
al llit. La gràcia és que el pro-
tagonista està inspirat en un
amic meu.


