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F.B.V. Per què aquest gust per la
morbositat a ‘Cara d’àngel’?
J.C. No és un gust per la mor-
bositat, sinó la necessitat de
parlar de coses de les quals
normalment no es parla. Ahir
em va trucar Josep Palau i Fa-
bre i em va dir que estava lle-
gint la novel·la i que ara és
possible escriure-la, però du-
rant tots els anys en què ha
dominat de manera evident el
Noucentisme no es podia fer. I
això que ell havia obert una
mica el camí, però costava
molt. La societat catalana ha
estat molt tancada, reclosa en
ella mateixa, i a més és molt
hipòcrita amb les seves cares
obscures. El més enllà que
anem és a la Vida privada, de
Sagarra, i al final és una des-
cripció una mica pintoresca
de quatre cases de putes i
prou. El que hi ha també és
una novel·la d’obsessió per la
joventut, gairebé una novel·la
de vampirs, amb un individu
que té la il·lusió perduda i
només la pot recuperar amb
la succió vampírica o fins i tot
caníbal, perquè posseint-la
només físicament no en té
prou. Són uns temes que no
són habituals, però crec que
està bé que es toquin.
F.B.V. Com és que la sexualitat s’ha
erigit en centre del nostre món?
El sexe és omnipresent, avui...
J.C. Sí, hi ha una presència
molt evident, sobretot al món
occidental, que figura que ja
estem alliberats i que som
democràtics... El que no sé és
si aquesta mena de sensuali-
tat explica la totalitat del que
passa, perquè generalment es
relaciona amb una part posi-
tiva i bella de nosaltres ma-
teixos, però també pot ha-
ver-hi una part obscura, que
és la que a mi em sembla que
de vegades es camufla i és la
que vaig intentar explicar a
Lena des del punt de vista d’un
personatge femení turmentat
per la malaltia i la culpabili-
tat, i en aquest cas a partir de
la pèrdua de la joventut i la
construcció d’un deliri.
F.B.V. A mesura que es purifica, el
seu protagonista va deshumanit-
zant-se, que és el contrari del que
pretén...
J.C. Ho destrueix tot... És el
Faust, que és un dels mites
moderns, i que també ha to-
cat Palau i Fabre. La intenció
és construir un artefacte que
tracti d’alguna cosa més que
un senyor que va a un
peepshow i que es penja d’una
noia. Ell vol tenir el que con-
sidera més sublim que ha vist
mai i alhora se sent a l’altra
banda de la sublimitat i per
això hi aspira, i per tant ha de
fer un procés de depuració, de
neteja, però si et poses a ne-

tejar gaire al final et carre-
gues l’amic, la companya,
aquella dona que en definiti-
va és una bona persona però
que ha tingut mala sort... t’ho
vas carregant tot.
F.B.V. Per què li ha interessat tant
aquesta obsessió?
J.C. La veritat és que com a
narrador no m’ha interessat
gaire. Quan vaig acabar Lena
tenia un altre projecte i l’es-
tava començant, Sorres blan-
ques, i el vaig abandonar amb
unes setanta pàgines i en estat
embrionari. I tot de cop se’m
va acudir com un flaix tota la
novel·la de dalt a baix: el títol,
la situació, gairebé tots els
personatges, tota l’estructura.
M’hi vaig posar i ho he fet en
un temps per a mi rècord: vaig
trigar quatre mesos i mig o
cinc i jo normalment no escric
ràpid.
F.B.V. Suposo que ha hagut d’anar
a ‘peepshows’, cinemes porno...
J.C. Vaig tenir molt clar que no
volia fer una novel·la sobre el
submón de la prostitució, no
m’interessava, però hi havia
de ser i naturalment hi he
anat. A les coses que escric

dono molta importància als
ambients, la percepció de les
olors, sense grans descripci-
ons però que es vegin viscu-
des. El que passa és que pel
meu personatge, tampoc po-
dia anar a llocs com especta-
cles de showgirls, massa cars i
massa sofisticats. És un home
molt modest, fins i tot des del
punt de vista econòmic, i ha-
via de ser una cosa senzilleta i
barata, com és anar a un local
i deixar-hi quatre monedes,
pagar una entrada d’un cine-
ma, qualsevol cosa més cara
està fora de lloc, i la relació
amb la prostitució ha de ser
de carrer, la més tirada, al
carrer Sant Ramon... Però in-
sisteixo que no hi ha cap pre-
tensió de fer un retrat d’a-
questa Barcelona.
F.B.V. Després de ‘Lena’ havia dit
que estava cansat d’escriure de
sexe, que l’havia saturat, però hi
ha tornat...
J.C. I la veritat és que en conti-
nuo absolutament cansat. Es-
tic treballant en una cosa nova
que no té res a veure amb això.
També estic cansat d’escriure
en primera persona, penso que

com a narrador ha arribat un
moment que necessito sortir
de la primera persona i sortir
d’aquesta llargada [al voltant
de les dues-centes pàgines]. He
arribat a un punt que com a
escriptor necessito un repte
nou i la primera persona m’o-
fega, i també aquest món re-
clòs, obsessiu, i aquesta foca-
lització petita, i necessito re-
metre’m a coses més àmplies
encara que segueixi en mons
limitats, i penso que la tercera
persona m’ho permetrà. És el
que estic intentant. Quan va
aparèixer la idea de Cara d’àn-
gel, realment se’m va imposar,
no vaig poder dir que no, era
tan clar que existia, des de la
primera ratlla fins al final...
que no m’hi podia negar.
F.B.V. Quin paper té la novel·la dins
el seu projecte narratiu?
J.C. Hi haurà hagut l’exploració
del món de Lena en una segona
novel·la, però el meu projecte
no passa per encallar-me aquí
ni per seguir escrivint coses
d’aquesta mena. El meu pro-
jecte narratiu és l’exploració, o
el retrat, de l’ésser humà, pro-
bablement català, del segle XX,

des del punt de vista no racio-
nal, no sentimental, sinó dels
sentits, les intuïcions..., el que
podríem dir-ne l’ànima, i anar
explicant-la des de tants regis-
tres com pugui: des de l’autis-
me de La japonesa, fins a la
perplexitat de no saber per
què passen les coses de Louise
(Un conte sobre la felicitat) o l’ex-
ploració d’uns records amargs
i desagradables a Sota la pols,
aquestes parts obscures de la
sexualitat i de nosaltres ma-
teixos a Lena i Cara d’àngel... Ara
tinc ganes de parlar, a Weekend,
de la gran hipocresia de la
nostra societat...
F.B.V. Quina hipocresia i de quina
societat?
J.C. De la societat catalana, la
hipocresia social, sobre temes
polítics, morals, de relació...
Penso que la societat catalana
és profundament política i
sense projecte més enllà de la
qüestió econòmica. Una de les
coses que m’esfereeixen en
aquest moment és que des del
punt de vista polític no hi ha
un gran projecte estratègic per
a la cultura del nostre país. Hi
ha coses, hi ha persones que
fan coses fantàstiques, fins i
tot diria que hi ha institucions,
però des de la política no; no
veig ningú, ni de les dretes ni
de les esquerres, que digui:
“Això és el que volem que sigui
el nostre país d’aquí a deu
anys”. Va semblar que hi havia
aquest projecte fa uns anys,
quan sobretot des dels ajunta-
ments es va fer l’aposta per les
infraestructures culturals, pe-
rò moltes ara estan poc o gens
dotades de recursos perquè
funcionin. Amb els teatres
passa igual... Tot això, com a
societat, genera una relació
amb nosaltres mateixos que és
molt conflictiva i que em
sembla molt falsa. Al final
molts dels problemes polítics
que tenim, com ara la llengua,
l’Estatut i la relació amb Espa-
nya, responen o són la causa
d’aquesta manca de projecte.
Hi ha com una relació amb
nosaltres mateixos que no és
del tot sincera.
F.B.V. Parlem d’una cultura catala-
na, però mai no ens preocupem de
definir-la, oi?
J.C. Un país que fa tot just 25
anys va sortir d’una dictadura
que ja era la culminació d’un
procés desastrós de 250 anys el
que segur que necessitava era
un procés de reconstrucció
nacional. Aquest procés havia
començat amb la Mancomu-
nitat, va revifar amb la Repú-
blica i semblava que ara era el
moment, i la veritat és que
mai hem tingut un període
d’estabilitat com el d’ara.
Doncs en aquest moment


