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L ’ A P A R A D O R

Adam Martin, Estimada
rutina. Ara Llibres.

Barcelona, 2005.

R ecull de textos breus que
el periodista Adam Mar-
tin va escriure i posteri-

orment llegir en el programa
de ràdio La República. L’autor
pretén transmetre i lloar la
sensació de rutina que envolta
les petites històries amb pro-
tagonistes anònims que tenen
lloc constantment a la ciutat.

Diversos autors, Petons amb
llengua i altres contes.

Cossetània Edicions.

Valls, 2005.

R ecull dels millors contes
que es van presentar al
8è premi de narrativa

curta per Internet Tinet, dins
dels premis literaris Ciutat de
Tarragona. El guanyador d’a-
questa edició va ser Enric Al-
fonso. Jaume Calatayud va re-
bre una menció d’honor.

Joan Granados Riera,
Confins d’aigua.

Abadia Editors.

Maçaners, 2005.

L’ Albert, mentre està in-
ternat en un hospital,
llegeix una mena de

diari que el seu amic més ín-
tim li ha donat. És el relat de
diferents fets viscuts al llarg
dels tres anys en què l’amic ha
recorregut a peu el canal
d’Urgell.

E N T R E V I S T A

Xulio Ricardo Trigo
Novel·lista i poeta

➤ ➤ ➤

CRISTINA CALDERER

“Quan ets jove
pots abastar
l’univers d’un
poema, però no
és tan fàcil
abastar el
d’una novel·la”

extreure la poesia el lector les
interpreta com vol, però quan
t’identifiques amb una novel·la
és quan hi pots posar de la teva
part i del que tu voldries viu-
re-hi.
F.B.V. La literatura té molta impor-
tància, a la mateixa novel·la... I a
la vida?
X.R.T. Un dels handicaps més
bèsties que es troba qualsevol
creador, ja sigui un escriptor,
escultor o pintor, és que en un
moment determinat s’adona
que si és ambiciós hauria de
dedicar absolutament tota la
seva vida al que està fent, per-
què si no, sap positivament
que no arribarà on vol arribar,
ni tan sols a les portes.
F.B.V. Però l’art també s’ha d’ali-
mentar de la vida...
X.R.T. Sense vida no hi ha crea-
ció, però si vols fer una gran
novel·la necessites deu anys de
la teva vida només dedicats a
això. És una disjuntiva apassi-
onant que tinc present contí-
nuament. Què és millor,
anar-te’n amb la teua filla a fer
un tomb o dir-li que miri la
tele perquè estàs treballant?
Quan arribes a una certa edat
t’adones que et queden una
sèrie d’anys i t’abelleix de fer
certes coses que saps que són
el que més desitges... Però què
fas amb tota la resta? Alhora,
quants pintors han tingut una
grandíssima passió per pintar i
després no han arribat absolu-
tament a res? És complicat, els
artistes som persones a extin-
gir! [Riu.]
F.B.V. Al llibre hi ha també una re-
lació de mestratge com ja no es
veuen... S’han extingit, també?
X.R.T. No m’agradaria que fossin
d’una altra època, tot i que sé
que ara és molt més difícil que
un escriptor jove s’apropi a un
de més gran i intenti apren-
dre’n o compartir-hi algunes
experiències. Aquesta relació,
que també s’estableix en d’al-
tres novel·les meves, té una
raó, i és que jo vaig rebre
molta ajuda de molta gent,
concretament de dos o tres es-
criptors que em van suposar
moltíssim, i sense aquesta re-
lació jo no seria el mateix. Crec
en els mestratges, tot i que
potser més en l’amistat, que
entre creadors pot ser a qual-
sevol edat, no té per què ser
necessàriament algú de la teva
generació. S’ha perdut bas-
tant, en part, perquè pensem
que hi ha altres mitjans d’ar-
ribar a les coses; pensem que
per veure documentals televi-
sius sabem d’animals. La rela-
ció entre Darío i el professor
Fontela és un homenatge als
mestres de debò. I en el mes-
tratge també hi té un paper
molt important la memòria,
en què incorporem tot el que
hem vist, llegit o viscut, un
pòsit d’experiències. Fins i tot
la memòria dels somnis; al-
guns dels meus escenaris són
somnis de quan era petit i que
encara són un misteri, però els
he incorporat a la literatura.
F.B.V. ‘Després de l’oblit’ parla de la

memòria des del mateix títol...
X.R.T. És la meva modesta inten-
ció. També per això he volgut
una novel·la tan estructurada,
amb tants vasos comuni-
cants... Fer un conjunt amb
tota l’experiència possible i
crear una realitat paral·lela,
que no és la realitat en absolut.
F.B.V. “Una escriptora és la que posa
els fonaments als desordres del
món”, diu un dels personatges...
X.R.T. Més com a construcció
d’un món possible que no com
a recreació del món real. Les
novel·les no han de reflectir la
realitat, han de funcionar per
si mateixes amb autonomia, i
per això necessiten molts ele-
ments que cal posar en con-
fluència...
F.B.V. Avui en dia estem tan con-
nectats que és difícil desconnectar
de la civilització i reinventar-nos.
X.R.T. Sí, però el que s’està per-
dent sobretot és la capacitat de
la gent de dir: “Vull perdre’m”.
I en el moment que perdem
això ja ho hem perdut tot. La
vida no ens presenta la neces-
sitat, ens aboca a anar els caps
de setmana a uns grans ma-
gatzems, però és fonamental
perdre’s. Aquí entra el viatge.
Amb l’exili, a més, ets una
persona nova en un entorn nou
i pot ser també una manera de
viure moltes vides, en paral·lel
amb la literatura, ja que si ets
un gran lector de novel·les aca-
baràs vivint moltes vides. Si
tens un cul que no para quiet
en cap seient també podries
viure moltes vides. Viatjar pot
ser més atractiu que escriure

una novel·la, perquè et pots
muntar una altra vida sense
l’esforç d’escriure ni una ratlla.
F.B.V. Fa deu anys que va publicar la
primera novel·la. Com valora
aquest temps?
X.R.T. Haig de fer una valoració
negativa, en el sentit de com
està de mal articulada la cul-
tura catalana. El 1995 vaig pu-
blicar La desaparició d’Evelyn a
Planeta Barcelona, amb cert
ressò, i després vaig publicar
tres novel·les al País Valencià: a
Catalunya encara sóc el de la
primera novel·la. Si una cosa li
falla a Catalunya i als Països
Catalans és una idea global,
que comuniqui la cultura que
es fa als diferents llocs, però
això no passa.
F.B.V. Els Països Catalans estan
mancats de comunicació malgrat la
globalització.
X.R.T. Però això no passa. Això
entra també dins la comarca-
lització de la cultura, fins al
punt que es demana a una
editorial que certs llibres es
publiquin amb uns modismes
concrets perquè en el poble on
volen vendre’ls es parla així...
Això és matar la cultura, la
llengua i absolutament tot. Ens
falta la idea global, en comptes
d’una idea metafísica dels Països
Catalans. Si anessis un mes a
viure al País Valencià veuries
que cada dia està més perdut.
F.B.V. Alguna cosa bona deu haver
passat en deu anys...
X.R.T. També hi ha una altra va-
loració d’aquests deu anys, i és
que escriure novel·les costa
molt, i si de veritat has de
fer-ho bé has de dedicar-hi tota
l’existència, i tot i que em con-
firmo com a novel·lista no sé si
he fet tot el que hauria calgut
en aquests deu anys. Estem en
el camí. També és agradable
adonar-me que a mesura que
passa el temps sóc una mica
més capaç. Estic content d’ha-
ver publicat a partir dels 35
anys, i no abans, perquè recor-
do el que escrivia abans i no
haurien donat el to.
F.B.V. La poesia ha tingut un paper
important a la seva vida.
X.R.T. La poesia em va ajudar a

matar el cuc de publicar. Em
vaig ajuntar amb poetes i em
deien que ho feia bé, i crec que
la poesia m’ha ajudat molt a
escriure narrativa. Tot i que si-
gui una mica tòpic, en una
novel·la no cal que cada frase
sigui exactament perfecta, però
un vers ha d’aspirar a la per-
fecció, i això t’ajuda molt a
l’hora de veure els textos nar-
ratius d’una manera més rigo-
rosa. Al primer paràgraf d’una
novel·la molt recent d’un autor
que no diré hi vaig trobar fins
a cinc consonàncies en només
sis o set ratlles! Això fa mal.
Existeix un ritme del llenguat-
ge narratiu, i si comences a
posar-li pedretes un s’entre-
banca. La poesia ajuda a veure
el text de manera diferent i que
narrar no és només escriure
una frase darrera l’altra, sinó
que entre elles hi ha una rela-
ció, que també és fonètica, cosa
que no sempre tenen en
compte els narradors.
F.B.V. Per què tants escriptors co-
mencen amb la poesia i després
l’abandonen per la narrativa?
X.R.T. Ja m’agradaria saber-ho.
Possiblement als escriptors al
començament els resulta més
fàcil enfrontar-se a la mesura
del poema que no pas a la de la
novel·la. Quan ets jove ets capaç
d’abastar l’univers d’un poe-
ma, però no és tan fàcil abastar
el d’una novel·la. Segurament
és una raó per la qual és pos-
sible fer un molt bon poema
sent molt jove, però és molt
més difícil fer una gran no-
vel·la; a la història hi ha molts
més casos de grans poetes
molt joves que no pas de
grans novel·listes joves. Evi-
dentment pot tenir el mateix
valor un poema que una no-
vel·la, però el poema és més
abastable, tot i que això no el
fa més fàcil. Un dels grans
problemes d’escriure una no-
vel·la és que arriba un mo-
ment que tens dues-centes
pàgines i et lleves de matí i no
saps per on començar a pen-
sar. Abastar de cop tot el món
que hi ha en una novel·la et
pot fer tornar boig.


