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XAVIER CARRION

“No conec cap
escriptor que
no vulgui
escriure ‘best
sellers’. Qui
digui que en té
prou d’arribar
a tres o quatre
lectors, està
mentint”

“Si es vol
aconseguir
aprendre
història
d’una manera
seriosa, s’han
de fer colzes.
No hi ha cap
altre mètode,
ni cap drecera”

El món està basat en la llei del
més fort, de forma que no hi
ha res més natural que la
guerra contínua. El lleó es
menja viva la seva víctima,
però es manté innocent per-
què és el seu instint. L’home,
en canvi, va escollir ser dife-
rent, tenir una part animal i
una part racional, però mai
ha acabat de trobar l’equilibri
entre les dues.
L.D. Per què pensa que la civilit-
zació etrusca continua fascinant
la humanitat?
V.M.M. Perquè hi ha moltes co-
ses sobre els etruscos que en-
cara són un misteri. Desco-
neixem l’origen d’aquesta ci-
vilització i no hem aconse-
guit desxifrar la seva llengua.
A més, els etruscos tenien
una religió molt tètrica i do-
naven molta importància a
l’endevinació i a la profecia,
cosa que acostuma a atraure
molt els homes.
L.D. Precisament, el misteri és un
tema recurrent de la seva obra...
V.M.M. Sí, però és que els hu-
mans estem contínuament
envoltats de misteris! No sa-
bem per què existim, no sa-
bem què hi ha després de la
mort, desconeixem si la vida
humana té un sentit, desco-
neixem per què li ha tocat a
la humanitat ser l’únic ser
racional, ignorem si Déu
existeix o no...

L.D. Fabrizio, el protagonista, és
arqueòleg, però hi ha moments
en què veritablement sembla un
detectiu privat...
V.M.M. Sí, perquè per mi, en re-
alitat, un arqueòleg no és
més que un detectiu especial.
Ho explica el mateix Fabrizio
en un fragment de la novel·la:
l’investigador modern arriba
a l’escena del crim unes hores
després que el delicte s’hagi
comés, mentre que l’arqueò-
leg hi arriba segles o mil·len-
nis més tard. La trama de
Quimaira segueix el mateix
esquema que una novel·la
d’investigació. A més, el mis-
teri s’emfatitza perquè el lli-
bre s’ambienta en una at-
mosfera claustrofòbica, ja
que té lloc en una localitat
provinciana i només compta
amb un cercle petit i tancat
de personatges...

L.D. El contrast amb ‘Alexandros’,
doncs, és total...
V.M.M. Sí, i l’he buscat a consci-
ència. No m’agrada repe-
tir-me i vull que el lector s’a-
doni que tinc moltes fletxes
per llançar amb el meu arc.
L.D. Per què diria vostè que la tri-
logia d’‘Alexandros’ s’ha venut
tan bé?
V.M.M. Probablement, perquè és
un bon llibre! El lector ha sa-
but apreciar en les tres no-
vel·les una reconstrucció his-
tòrica molt completa i preci-
sa. La novel·la té una gran
exactitud geogràfica, crono-
lògica, política, biogràfica i,
fins i tot, numismàtica. A
més, Alexandros recrea una
situació de tipus emocional
amb una gran profunditat de
camp: tots els detalls hi estan
contemplats, les tradicions,
la cultura, el folklore, l’art...
No sembla que estiguem as-
sistint a una lliçó magistral
impartida per un professor
que juga a intentar ser es-
criptor, sinó que el lector té
la sensació de traslladar-se a
una altra època i de reviu-
re-la.
L.D. Per què creu que a la gent la
fascina tant la figura d’Alexan-
dre Magne?
V.M.M. Perquè va ser un jove
que va morir abans d’hora,
que tenia un somni i que va
provar de canviar el món.
Alexandre Magne va crear
una nova civilització, diver-
ses estirps de reis, més de se-
tanta-dues ciutats... Va ser ell
el que va tenir la idea de
construir Alexandria com a
macrocentre cultural i co-

mercial. Tenia una força vital
gairebé sobrenatural, va ser
ferit tretze vegades abans de
morir i va deixar aquest món
d’una forma misteriosa. Tot-
hom l’estimava: els gossos,
els cavalls, els homes, les do-
nes... i ell, al seu torn, esti-
mava tothom. Va ser una fi-
gura molt polifacètica i mol-
ta gent encara es pregunta
avui què hauria sigut del
món si Alexandre Magne ha-
gués pogut portar a terme el
seu projecte abans de morir,
als 32 anys.
L.D. Després de l’èxit d’‘Alexan-
dros’ i d’altres títols seus, ¿li
agrada que la gent i la crítica el
considerin un autor de ‘best se-
llers’?
V.M.M. No conec cap escriptor
que no vulgui escriure best
sellers. Qui afirmi que en té
prou que el seu llibre arribi a
tres o quatre lectors, està
mentint. Només hi ha dos ti-
pus de llibres: els bons i els
dolents. Hi pot haver llibres
de gran qualitat que es ven-
guin poc i llibres pèssims
que es venguin molt, però no
és el més habitual. En gene-
ral, si un llibre ven molts
exemplars és perquè ho me-
reix.
L.D. La seva trilogia pot ser una
bona eina per aprendre història
clàssica?
V.M.M. Si es vol aconseguir
aprendre història d’una ma-
nera seriosa, s’han de fer col-
zes. No hi ha cap altre mèto-
de, ni cap drecera. L’objectiu
d’Alexandros no era ser una
novel·la instructiva, sinó co-
municar emocions. Podria ser

que després de llegir els tres
llibres, el lector acabés tenint
un patrimoni cultural més
gran que llegint un tractat
acadèmic, però seria molt ar-
riscat confiar-hi, perquè et
pots trobar amb autors a qui
no preocupi falsejar la histò-
ria a canvi d’aconseguir un
best seller. Jo només puc parlar
per mi i el que puc assegurar
és que a les meves novel·les
intento ser honest amb la
història.
L.D. Vostè, que estudia el passat,
creu que podem aprendre’n mol-
tes coses, de la història?
V.M.M. El passat és l’única for-
ma de coneixement que ens
han donat, perquè el present
no existeix: quan te n’adones,
ja ha succeït. El passat és la
memòria i la memòria és la
identitat, les arrels. Conèixer
el passat ens pot ajudar a en-
tendre millor el present, en-

cara que, per desgràcia, l’ho-
me no aprèn dels errors ja
comesos.
L.D. ‘L’ultima legione’, la seva
darrera novel·la publicada a Ità-
lia, es convertirà aviat en una
pel·lícula. Creu que ‘Quimaira’
també podria ser un bon guió per
a un film?
V.M.M. Mai, mai, mai una no-
vel·la és un bon guió per a
una pel·lícula. Com compri-
mir 400 pàgines en 75 o 80?
Són dos mitjans expressius
molt diferents i l’únic que
tenen en comú és l’argument
i els personatges.
L.D. Participa en l’adaptació cine-
matogràfica de ‘L’ultima legione’?
V.M.M. Sí, formo part de l’equip
que treballa prèviament en
l’escriptura del guió.
L.D. Serà la primera vegada que
una obra seva es porta a la pan-
talla?
V.M.M. No, la RAI va fer una
adaptació televisiva de La torre
de la solitud que, per cert, no
em va agradar gens. També
està previst que HVO produ-
eixi un film basat en Alexan-
dros, que dirigirà Mel Gibson.
L.D. Després d’haver publicat ‘L’ul-
tima legione’ a Itàlia, ja està es-
crivint alguna altra nova novel-
la?
V.M.M. Ara el que m’agradaria és
reposar, encara que gairebé
cada dia em truca el produc-
tor de la pel·lícula per algun
tema o un altre. Tinc moltes
idees que em bullen al cap,
però, de moment, haig de re-
carregar bateries, perquè des
que vaig publicar Alexandros
no he tingut ni un dia de
descans.


