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L’exotisme, encara
➤ Xulio Ricardo Trigo
(Betanzos, 1959) va néixer
en el si d’una família ga-
llega que va emigrar a
València quan ell tenia
quatre anys. El seu pare, empresari, va pensar que des d’allà li
seria més fàcil d’accedir a la resta de l’Estat espanyol. Segurament
també hi va tenir molt a veure la llum mediterrània, perquè
també és pintor.

Tot i haver viscut la major part de la seva vida al País Valencià,
Trigo escriu en català central. “Quan vaig decidir que escriuria en
català –explica– vaig veure que cal escollir un estàndard, i jo vaig
escollir l’opció del català oriental, que és la dels escriptors que a
mi m’agradaven i pels quals jo havia decidit d’escriure en català.
Tret d’algunes formes concretes d’una variant dialectal, la llengua
és un tot, i no és dolent mesclar diferents paraules”. Tot plegat
contribueix a una personalitat exòtica que es desenvolupa ple-
nament en aquesta darrera seva novel·la, Després de l’oblit (Proa), tot
i que Trigo no té por de triar: “He jugat a no tenir del tot clar quin
era el meu camí, però d’un temps cap aquí ho veig més clar: sóc
un escriptor català, la meva pàtria és la meva llengua i escric en
català oriental; la resta no m’interessa gens”.

Però un escriptor no es tanca: “Per a mi escriure una novel·la
neix molt de percepcions concretes que no importa tant que si-
guin a la Corunya com a Olot. M’agraden molt les ciutats petites

amb molta història, em
provoquen moltes sensa-
cions i amb el temps he
descobert que em poden
provocar les mateixes

emocions Vic que Santiago”. A Després de l’oblit, la Carme Leira rep
a Buenos Aires la notícia de la mort d’una amiga de Compostel·la
(el Santiago que ell situa a Ligàcia, en comptes de Galícia), fet que
la porta a fer un recorregut per un passat comú. És una novel·la
que si no fos per l’autor segurament trobaríem en castellà, o com
a traducció del gallec. Per a Xulio Ricardo Trigo, “és una novel·la
que més que parlar d’un lloc concret vol parlar de coses i de si-
tuacions concretes i d’una idea de l’existència, en part al voltant
de l’emigració, l’exili interior i exterior...”.

Segurament serà la darrera que tindrà lloc a Ligàcia: “Sempre
que publico una novel·la es pensa molt en una novel·la gallega,
però jo espero que un lector català gaudeixi de la novel·la com a
tal. Per exemple, què ens importa a nosaltres Macondo? Això és
una novel·la catalana que passa a Galícia i l’Argentina”.

Trigo es va donar a conèixer com a poeta l’any 1987 amb Els
plecs de l’hivern, i des de llavors ha publicat diversos llibres, el darrer
dels quals, el Llibre de la quietud (Bromera, 2002), va guanyar el
premi Vicent Andrés Estellés i el de la Crítica dels Escriptors Va-
lencians. El 1995 va publicar la seva primera novel·la, La desaparició
d’Evelyn, i ja en porta unes quantes més.
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F.B.V. Els protagonistes de les seves
novel·les són de Ligàcia, en comp-
tes de Galícia. Per què?
X.R.T. Quan vaig plantejar-me
d’escriure ficció vaig creure’m
allò de “la teva pàtria és la te-
va infantesa” i les històries
que se m’acudien passaven a
Galícia, però jo n’estava molt
lluny, de manera que la Galí-
cia on passava tot era més
aviat inventada, perquè eren
els meus records, el que jo
havia llegit, el que m’havien
explicat... Vaig intentar crear
un lloc amb el qual em trobés
més còmode, i va ser tan sen-
zill com canviar Galícia per
Ligàcia. Ja hi ha tres o quatre
novel·les que hi han passat, i
crec que s’acabarà.
F.B.V. Per què?
X.R.T. Amb el pas del temps
m’he adonat que la meva pà-
tria ja no és la meva infantesa
sinó la meva llengua. He fet
aquest salt i no em reconec en
aquell que era. Els tres projec-
tes que més o menys em volten
pel cap passen a Catalunya.
F.B.V. Canvia el nom, però quina
diferència hi ha de Galícia a Ligà-
cia, perquè els carrers i les èpoques
són molt semblants a les que co-
neixem...
X.R.T. Entre totes aquestes refe-
rències geogràfiques, o de
noms d’escriptors, artistes...,
hi ha molts elements que són
inventats. Hi un moment que
es parla de certs escriptors, i
alguns no existeixen, al costat
d’altres que tenen els trets re-
coneixibles per tal que molts
lectors de literatura gallega o
argentina sàpiguen qui són. Al
darrere de la història que pas-
sa a Compostel·la hi ha també
tota la història del nacionalis-
me gallec d’aquells anys;
molts personatges no mante-
nen el nom però es basa en fets
que van passar.
F.B.V. Quins vincles té amb l’Ar-
gentina?
X.R.T. Hi tinc família, a l’Argen-
tina. El meu besavi va decidir
fer-se fuster, llavors va emigrar
a l’Argentina, on va muntar
una fusteria bestial que extre-
ia arbres de la Pampa i més
tard va tornar a Galícia. Tota la
fusteria de la plaça Major de
Betanzos, el poble on vaig néi-
xer, amb balconades de fusta,
molt comunes a Galícia, les va
fer el meu besavi. Jo vaig
anar-hi quan era petit, també,
però va ser un viatge d’anada i
tornada.
F.B.V. És un llibre molt marcat per
l’estructura...
X.R.T. Últimament les novel·les
no s’estan construint. N’hi ha
que estan molt bé de llen-
guatge, que arribes fins al final
perquè estan molt ben escri-
tes, però no tenen l’estructura
necessària d’una novel·la com-

plexa, que no té per què ser
complicada. Ara vindran una
altra vegada els sud-americans
i ens tornaran a ensenyar què
és una novel·la construïda? A
la literatura catalana alguns
ho estan fent, com Jaume Ca-
bré, però falten grans novel·les
que vagin més enllà de la nar-
ració. A mi m’agrada fer
aquesta mena d’històries en
les quals diferents trames o
temps narratius es van in-

fluint. La meva generació va
beure molt dels sud-ameri-
cans. Jo intento quedar-me
amb la fabricació d’una novel·la
i treure tot el que aquests te-
nien de complex pel que fa a
un llenguatge excessiu. Vargas
Llosa, per exemple, és un no-
vel·lista esplèndid i un perso-
natge nefast, però les tres o
quatre primeres novel·les esta-
ven molt ben construïdes.
F.B.V. Quan beu de la realitat per

situar l’acció, intenta explicar una
època i un lloc o fer-ne una recre-
ació en clau mítica?
X.R.T. Els escriptors, almenys en
el meu cas, juguem molt amb
aquelles històries que ens han
explicat. Vaig passar la infan-
tesa sentint històries sobre
l’Argentina. A casa, la meva
àvia, fins i tot, si es cantava
alguna cosa era un tango,
perquè ella hi havia viscut fins
als vint anys. Un escriptor en el
fons parla de les històries per-
sonals i de les que li han ex-
plicat. El tema del nacionalis-
me crec que em colpeix molt
perquè m’hauria agradat de
viure’l. En aquell moment era
molt jove i vivia a València, on
el nacionalisme no existia, és
un tema que sempre m’ha
atret i és un passat que em se-
dueix, igual que hi ha altres
passats a la mateixa Galícia que
no m’atreuen gens. Per què
agafem cada punt de conflu-
ència per a les nostres històries
ja seria el tema d’una tesi més
aviat psicoanalítica.
F.B.V. Què li ha interessat, de l’exili?
X.R.T. L’exili està directament
relacionat amb el viatge. Tots
els meus llibres, d’alguna ma-
nera, van néixer en un viatge:
quan et mous de casa, i per
això no cal ser escriptor, can-
via de tal manera la percepció
de les coses, l’atenció que hi
posem, que es converteix en
una possibilitat creativa. L’exi-
li és més permanent que un
viatge temporal, però descol-
loca totalment la teva existèn-
cia. Després d’haver sentit
tantes històries sobre exiliats
m’atreia moltíssim. Suposava
també donar solta a la imagi-
nació que sempre m’ha provo-
cat la literatura argentina, des
de Macedonio Fernández fins a

Roberto Arlt, Julio Cortázar i
Silvina Ocampo, alguns de
molt coneguts i d’altres que no
tant.
F.B.V. Viatjar, i sobretot exiliar-se,
permet de construir una nova
persona, que també és el que fa un
escriptor en una novel·la.
X.R.T. Fa molts anys que totes les
novel·les que publico les vull
titular Impostura, tot i que en-
cara no ho he fet. En l’exili un
pot ser un mateix, però a nin-
gú no li importarà gaire que
siguis un altre, i això és una
oportunitat. Per això les dues
protagonistes de la novel·la
marxen en un moment deter-
minat, per ser unes altres.
F.B.V. Sophie es reinventa, però Car-
me esdevé amb prou feines una
mestressa de casa... Tot i que volia
ser escriptora.
X.R.T. Però sempre hi ha l’última
oportunitat. Un dels temes
que em voltava quan escrivia
la novel·la és la història circu-
lar, les vides paral·leles. Amb el
temps he arribat a creure que
passen: per molt que tinguis
exemples al voltant o t’hagin
advertit, sempre hi ha un
oblit, i després tornes a caure
en les mateixes trampes i
moltes vides es repeteixen. A la
meva família hi ha alguns
exemples d’ensopegar sempre
amb la mateixa pedra quan
tenien exemples per no fer-ho.
La novel·la parla d’això: cons-
truir una Carme Leira que po-
dria il·lustrar la idea de la his-
tòria com un cicle. En tot cas,
la ficció, més que comunicar
idees pròpies, ha d’intentar
mostrar un món i que sigui el
lector el que en tregui el que
vulgui. És una concepció més
adequada a un text poètic en
el qual les sensacions que pot


