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E N T R E V I S T A

Roser Caminals conversa amb Carme Riera
Novel·listes

➤ ➤ ➤

JORDI GARCIA

Carme Riera va presentar l’última novel·la de Roser Caminals

“Som més fusters que filòsofs”
Barcelona, 17 de
juny del 2002, pels
volts de les set de
la tarda. A la sala
d’actes del
Taxidermista (plaça
Reial / carrer dels
Tres Llits) hi ha
unes noranta
persones que
esperen que
comenci la
presentació de
l’última novel·la
de Roser Caminals,
‘El carrer dels Tres
Llits’ (Rosa dels
Vents, 2002). Carme
Riera conversarà
amb ella mentre el
so d’un saxo les
acompanya. Us
transcrivim aquesta
conversa

I O L A N D A B A T A L L É

C.R. Des d’Amèrica, com has pogut
treballar tan bé sobre Barcelona?
R.C. Sí, he treballat des d’allà,
però també m’he patejat
aquests carrers: especialment
el carrer dels Tres Llits i els que
l’envolten. I molt d’Internet, i
d’una cosa en surt una altra:
llegeixes uns quants llibres i
tenen bibliografies, busques els
llibres que apareixen a les bi-
bliografies i aquests llibres
contenen més bibliografies. So-
bretot, he llegit moltes memò-
ries. Moltes narracions, algunes
de bastant insòlites, de policies,
per exemple. Gèneres que no
són literaris. He fet una recerca
sociològica important.
C.R. Em crida l’atenció que deixes
anar les referències allà on més
convé. Per exemple, quan s’obre el
carrer de Pau Claris, ¿això on ho
has trobat? A Internet o a on?
R.C. No. Això ho he trobat amb
lectures d’aquestes: apareix re-
lativament sovint que l’any
1917 es va destruir el Pont de la
Parra i altres carrers que hi
havia en aquella zona per obrir
Pau Claris, que després seria
Via Laietana. Intento mostrar
l’època a base de deixar caure
aquests detalls. Per recordar-li
al lector: “Ah, això és el que
passava en aquells moments”.
És a dir, que quan el personat-
ge passa per allà el que veu no
és el carrer Pau Claris ja cons-
truït sinó els enderrocs del
Pont de la Parra. Però tot això
està força ben documentat en
memòries de periodistes. He
llegit també històries sobre la
prostitució. Un llibre sobre cri-

minalitat. Arriba un moment
en què et satures prou del pe-
ríode per poder recrear aquest
món. O a mi m’ho sembla...
C.R. I com ho fas? Perquè a mi sem-
pre m’intriga molt. ¿Prens notes,
organitzes els apunts en funció del
text que escrius?
R.C. He trobat mines d’informa-
ció en algunes llibreries que hi
ha a Internet. Llibreries de ve-
gades en pobles de Catalunya: a
Canyamars, a Dosrius, per
exemple, hi ha una llibreria
que té de tot. Quan els llibres
són meus els subratllo hi poso
notes al marge i, aleshores,
aquestes notes, un cop acabo la
lectura, les traspasso a una lli-
breta. Si el llibre no és meu,
perquè també he utilitzat el
sistema de préstec bibliotecari,
aleshores no puc subratllar-lo.
Anoto mentre llegeixo i per

tant la lectura és una mica més
laboriosa. I després faig un ín-
dex per temes de les notes que
tinc. Aquest és el meu sistema.
C.R. Evidentment saps molt més del
que el text diu, perquè una cosa és
parlar de l’enderroc d’un barri, com
havia de ser aquest del costat de Via
Laietana, i l’altra és copsar l’at-
mosfera. Jo fa uns dies vaig venir a
passejar per aquí darrere, i és una
cosa que recomano a tothom, per-
què llegir un llibre que no és d’a-
questa època, sinó que és de l’any
1917, i poder copsar l’atmosfera de
la Barcelona d’aquell temps veient
els carrers com han canviat i com la
gent és diferent... és un privilegi. Jo
sempre dic que la història ens la
donen també les novel·les i en aquest
cas és molt clar. Un altre aspecte
que vull comentar és la constitució
dels personatges. El senyor Sánchez,
que és fantàstic, és un personatge

que és de Manresa i que està molt
trist perquè sentint-se català de de-
bó es diu Sánchez. No sé si això ho
has tret d’algun lloc?
R.C. Sí. Per crear els personatges
necessito les veus. Quan el per-
sonatge parla d’una manera
identificable ja tinc el comen-
çament i normalment és ell qui
em porta de la mà a mi i no jo
a ell. El senyor Sánchez existia.
A casa meva sempre hem tin-
gut petits comerços i durant
una temporada vam tenir un
bar al carrer Príncep de Viana.
La meva mare m’havia explicat
que tenien un client que s’em-
borratxava tot sol: era un bor-
ratxo molt formal i molt edu-
cat i l’únic que feia era mono-
logar sobre el fet de dir-se Ro-
dríguez o com es digués i que:
“Això és molt trist, ves. Jo sóc
català i amb aquest cognom...”.

I això em va donar la idea per
al monòleg del senyor Sánchez.
C.R. Els grans novel·listes per mi són
els que saben construir, evident-
ment, un món, i a part d’això per-
sonatges. No només els grans pro-
tagonistes, sinó persones que hi ha
en un moment donat allà. I tu això
ho fas molt bé. Aquest senyor Sán-
chez amb mínimes referències ja el
veiem... Com pobles els teus mons de
personatges?
R.C. Un crític va dir que Pérez
Galdós estimava l’olor, el tacte
i els colors de la realitat de la
vida. I modestament, sense vo-
ler-me comparar amb ell, jo
també els estimo. I m’agrada
no només el món intern dels
personatges sinó intentar plas-
mar el món exterior.
C.R. Les olors, les modes, les textures
dels vestits, els sorolls... És una no-
vel·la evidentment urbana. Ara
Barcelona té una novel·la més de
principis de segle. Hi ha ‘La ciudad
de los prodigios’, novel·la magnífica
de Mendoza escrita en castellà. Però
en aquest moment Barcelona té una
novel·la més sobre realitat urbana
en català. ¿Podem dir també que és
una novel·la d’acció?
R.C. És una novel·la d’un perso-
natge incitat. És a dir, un per-
sonatge que quan comença es-
tà en un estat molt passiu,
molt poc interessant des del
punt de vista del lector. I hi ha
un esdeveniment dramàtic que
provoca que es posi en movi-
ment. I en aquest sentit és una
novel·la d’acció. Hi ha una in-
vestigació, hi ha la recerca d’un
misteri, d’una veritat.
C.R. Quan escrius, què et preocupa
més: construir un estil que t’identi-
fiqui o explicar una història?
R.C. Crec que l’estil que identifi-
ca ve donat per la història. És a
dir, que quan s’aconsegueix
explicar una història és perquè
hi ha un estil que identifica. No
veig que pugui fer una dicoto-
mia entre totes dues coses.

Conversa amb saxo
➤ Des del balcó obert es llegeix el cartell
del carrer dels Tres Llits, se sent un sa-
xofonista que pronuncia cançons per-
dudes i arriben els crits d’una senyora:
“Vostè no en sap res, d’aquest carrer!”.
L’escridassada és l’escriptora Roser Ca-
minals, autora d’El carrer dels Tres Llits,
que està sent entrevistada per una tele-
visió local. La senyora que crida podria
ser un personatge d’aquesta nova no-
vel·la de Caminals.

Roser Caminals, nascuda al Raval,
sempre diu, mig en broma però amb una
gran part de veritat, que per a ella Bar-
celona s’acaba a la plaça Catalunya. Des
del 1981 viu a Frederick (Maryland, Es-
tats Units), on és profesora de literatura
espanyola al Hood College. El carrer dels

Tres Llits és la seva tercera novel·la, des-
prés d’Un segle de prodigis (1995) i Les herbes
secretes (1998).

A la sala on les noranta persones es-
peren que comenci la presentació (un
diàleg entre Carme Riera i Roser Cami-
nals), hi fa calor. És un espai acollidor:
terra de parquet i sostre amb bigues de
fusta. En un dels balcons del davant és
on transcorre el vuitanta per cent de
l’acció de la novel·la. El carrer dels Tres Llits
retrata la Barcelona dels primers anys
dels segle XX, “una ciutat alhora cor-
rupta, misteriosa i atractiva que viu la
contradicció entre l’opulència de les
classes privilegiades i els barris baixos de
la miseria i la prostitució”. Per què a
Barcelona hi ha un carrer (que surt de la

plaça Reial) que es diu el carrer dels Tres
Llits? Si llegiu el llibre ho descobrireu.
“Saps que a Barcelona hi ha més rates a
les clavegueres que gent pel carrer?”,
aquesta és la primera frase del llibre.
Acaba d’arribar Carme Riera, a la sala es
fa el silenci. “A mi les novel·les amb rates
m’interessen”, deixa anar Carme Riera,
que destaca tres aspectes molt positius
del llibre: els personatges, l’atmosfera i
la documentació, “realment extraordi-
nària”.

És cert, les novel·les amb rates inte-
ressen: Tiempo de silencio, La pesta... Roser
Caminals acaba confessant que els es-
criptors en llengua catalana que més
l’han influenciat han estat escriptores:
Mercè Rodoreda, Montserrat Roig i la
mateixa Carme Riera. La presentació ja
s’ha acabat, el saxofonista ja no toca i
molta gent marxa amb el llibre dedicat
per l’autora. Potser es perdran pel carrer
dels Tres Llits.


