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Lluís-Anton Baulenas, Emili Rosales, Ada Castells i Isabel-Clara Simó ens mostren el seu llibrel

N A R R A T I V A D ’ A U T O R S C A T A L A N S

“Amb la ficció
costa molt
acceptar que
has fet un
llibre on el que
interessa és
l’argument”

“És tot tan
canviant que
la novel·la
és també
una manera
d’aferrar-te a
algunes coses”

A.C. Com Proust...
I.C.S. Dickens és de molta acció
i és alta literatura... Tu que ets
un home de teatre, Lluís-An-
ton, el teatre és acció pura, no
té un narrador ni una histò-
ria, i ningú no nega que sigui
alta literatura, quan ho és.
L.A.B. Però curiosament amb la
ficció continua costant molt
acceptar que has fet un llibre
on el que interessa és l’argu-
ment i el que vols és explicar
una història, desenvolupar
uns personatges i que hi hagi
uns quants diàlegs, que són la
bèstia negra. He arribat a lle-
gir crítiques que donaven ca-
nya a una novel·la perquè de-
ien que hi havia molts diàlegs.
És una estupidesa de base.
I.C.S. Jo crec que l’objectiu lite-
rari no és l’argument, aquest
és el suport on tu escrius allò
que vols escriure, uns perso-
natges, un pensament o una
proposta. Jo critico una mi-
queta el lector només d’argu-
ments perquè molt sovint
queda decebut, es perd la part
menys vistosa de la literatura
però que és la que li pot donar
més plaer.
L.A.B. Jo dono ficció, i vehiculo
el que vull dir a través d’aquí,
i em preocupo molt de fer-ho,
i no m’agrada com a lector la
novel·la de grans digressions,
amb personatges que s’estan
tres pàgines pensant.
I.C.S. Molt vuitcentistes...
E.R. Vuitcentistes són Guerra i
pau o La cartoixa de Parma, i no
deixen de passar-hi coses, són
extraordinàries, però no són
lleugeres.
L.A.B. Ens movem en una con-
tradicció.

LA IDENTITAT

F.B.V. Un dels grans temes actuals
és la identitat, que és el principal
de ‘Per un sac d’ossos’ i ‘La ciutat
invisible’...
I.C.S. I de la novel·la que jo estic
escrivint ara...
E.R. Tractar aquest tema és un
fet bastant comú a la novel·la
contemporània, un recurs
bastant habitual, el del nar-
rador que en escriure es crea a
si mateix i crea una conscièn-
cia, un personatge, una visió
del món, i compta tant el que
t’explica del món com la
construcció d’ell mateix. Jo
parlo d’identitat però no col-
lectiva, sinó d’un personatge,
que sovint per explicar-se a si
mateix ha de referir-se a fets
col·lectius o de la seva petita
col·lectivitat. A La ciutat invisi-
ble he utilitzat una cosa de ti-
pus èpic que afecta molta
gent com és la construcció
d’una ciutat que no s’arriba a
construir, però també un fe-
nomen contemporani que
afecta gent diversa, com el Pla
Hidrològic, però no he fet un
llibre sobre aquests assump-
tes.
A.C. Jo crec que és lògic que
parlem d’aquests temes, per-
què són temes molt contem-
poranis. Abans, un naixia en
una família d’una classe soci-
al i si el seu pare era fuster ell
seria fuster i no es mouria del

poble ni del món que
l’envoltava. El món de cop i
volta se’ns ha fet molt gros, la
teva vida l’has d’anar fent
contínuament, no tens res
segur, ni tan sols un contracte
laboral fix, pots començar
sent periodista i acabar
netejant lavabos. La identitat
contínuament s’interpel·la i
un es va fent. Quan escrius
reculls el que passa al teu
voltant sense saber d’on et ve,
i no és casual que a tots ens
inquietin aquestes qüestions.
L.A.B. És un signe dels temps.
Estem vivint una època que
pràcticament no ens queda
cap referència exterior, les
referències de sempre ballen o
no te les creus, t’enganyen
sovint, i per tant només que-
des tu.
I.C.S. Caldria distingir entre la
identitat personal i la col·lec-
tiva, però no són les úniques

que són signes dels temps: hi
ha la identitat generacional, o
l’estil de vida...
E.R. És tot tan canviant que
d’alguna manera la novel·la és
també una manera d’afer-
rar-te a algunes coses, i és
aturar el temps, quan en rea-
litat tot està sempre mo-
vent-se. Però també passa a
l’inrevés, i tot s’assembla cada
vegada més: les ciutats s’as-
semblen, la gent va vestida de
maneres similars, hi ha unes

poques idees que circulen de
boca en boca... A mi m’ha
interessat un tipus de
novel·lística que el que fa és
atacar això i ressaltar el que és
singular i únic, com la
literatura de Lampedusa o de
Montcada, dos universos
petits convertits en mons
novel·lístics. Jo ho he fet
agafant unes situacions o
personatges que ja no són
comuns, com el paisatge i la
gent de les Terres de l’Ebre,
perquè això em permet
afirmar una identitat que ja
no és la general.
I.C.S. Europa és plena de litera-
tura d’identitat dels emi-
grants, ara: pakistanesos que
viuen a Londres, turcs que vi-
uen a Berlín o àrabs a Barce-
lona. Però em sembla que és
més inconscient que no un
projecte. Jo segurament faré
un producte i segurament la

meva generació hi serà, i el
meu sexe i la meva nació, però
no perquè jo ho estigui
buscant.

EL TEMPS
I LA FRESCOR
F.B.V. Moltes novel·les d’ara també
dialoguen amb el temps: a ‘Per un
sac d’ossos’ (de Baulenas) el nar-
rador parla del seu passat, a ‘Tota
la vida’ (de Castells) i a ‘La ciutat
invisible’ (de Rosales) s’intercalen
el present i el passat del segle
XVIII, mentre que ‘Si em necessi-
tes, xiula’ (Simó) és un assaig so-
bre Montserrat Roig, és a dir, del
passat.
E.R. És un privilegi que té el
novel·lista, que és recuperar el
passat que li interessa. A més
el pots seleccionar, i per tant
construeixes uns personatges
i situacions a través de la se-
lecció del passat i el pots fer
reviure. La principal ficció de
la ficció és precisament el
temps.

I.C.S. Tota la història de la lite-
ratura és recuperar el passat.
A.C. Jo crec que també hi ha
certa enyorança, com a mí-
nim en la meva novel·la, d’un
passat idíl·lic, com un paradís
perdut. Hem perdut tots els
paradisos, perquè tot està
descobert, i en el passat trobes
el món que ja no pots viure en

el present.
I.C.S. O un passat en què t’hagis
castigat molt. Pa negre de l’E-
mili Teixidor retrata un es-
perpent, amb tendresa... Te-
nim un passat que és una
merda.
L.A.B. També anar a beure de la
font del passat et permet de
manera indirecta acostar-te
als problemes del present i
fer-los entrar de manera molt
més suau. Si vols parlar de
l’especulació urbanística, en
comptes de fer una novel·la
situada a la Rambla del Raval
pots situar-la a principis del
segle XX i parlar de l’obertura
de la Via Laietana, com vaig
fer a La felicitat. Es critica molt
que els novel·listes catalans
actuals tenen por de tocar els
temes del present per no
comprometre’s, com va dir un
mandarí de la literatura cata-
lana, i no hi estic d’acord,
perquè sí que es toquen i a
través del passat també s’hi
pot incidir, i d’una manera
fins i tot més creativa.

I.C.S. És una qüestió de saber
llegir. Hi ha gent que llegeix
només l’argument de les no-
vel·les i n’hi ha que pouen més
endintre.
A.C. El que té també la litera-
tura de plaent és que quan
parles del passat i del present
hi ha coses que no passen mai
i altres que es repeteixen
constantment, i són les real-
ment importants i d’aquestes
escrivim, perquè són les que
ens angoixen, les que ens in-
terpel·len i les que de fet ens
preocupen. Els temes de sem-
pre com l’amor, la gelosia,
l’amistat...
I.C.S. Jo tinc poca novel·la his-
tòrica, però quan vaig es-
criure El mossèn el meu pri-
mer objectiu era explicar la
vida de mossèn Cinto Verda-
guer perquè ho trobava una
pura injustícia, i em vaig
trobar retratant Catalunya,

perquè és pràcticament
inevitable, perquè és un
personatge central en què
ressona tota la història del
seu moment.
E.R. No qualsevol personatge
et dóna per a això.
L.A.B.Però indirectament tam-
bé ho estàs situant a la lite-
ratura del present.
A.C. Si no el que fas és el Poble
Espanyol. Si tu et dediques
només a fer un retrat com si
estiguessis escrivint al segle
XIX no estàs sent honest ni
amb tu mateix ni amb el lec-
tor, perquè tu no ets del XIX.
I.C.S. Aquesta manera de mirar
cap al passat, d’investigar-lo
és un tema etern. Què és
Shakespeare, si no això?
A.C. I a més no encareix el
producte!
E.R. La visió sobre un mateix
moment del passat va canvi-
ant al llarg del temps, i també
estem creant una imatgeria
contemporània, encara que
mirem un altre segle.


