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Roser Caminals conversa amb Carme Riera
Novel·listes
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XAVIER BERTRAL

Roser Caminals viu des del 1981 als Estats Units, on és professora de literatura espanyola

C.R. Busques la frase exacta? Tri-
gues molt a trobar-la?
R.C. Doncs, sí, la veritat. M’agra-
daria dir que no, que em re-
sulta molt fàcil, però no seria
cert: les frases les suo i moltes
vegades es presenten a hores
intempestives i aleshores les
apunto o les arxivo mental-
ment. I quan la tinc, l’enxampo
i no la deixo anar.
C.R. Això resulta interessant. Tu es-
tàs fent classe i, de sobte, què passa?
R.C. Curiosament no passa nor-
malment quan faig classe per-
què aleshores estic parlant
d’un altre autor. No estic pen-
sant en la meva obra, si no,
malament! Moltes vegades és
quan faig alguna cosa intras-
cendent: puc estar caminant de
casa a la universitat, o puc estar
penjant bugada en un filferro i
sento una veu: se’m presenta
un retall de conversa, o de
sobte la primera frase de la
novel·la.
C.R. La novel·la té un aire molt fresc.
Sembla que estigui escrita amb
molta facilitat. Quant trigues a es-
criure un llibre?
R.C. Trigo molt més a planejar
un llibre que a escriure’l. O si-
gui, sí, està escrita amb relativa
fluïdesa. Per escriure aquest
llibre vaig trigar cinc mesos,
aproximadament, però vaig es-
tar tres o quatre anys donant-hi
voltes. Fins ara, els processos de
recerca o planificació han estat
d’anys i els d’escriptura de me-
sos.
C.R. Et costa molt adjectivar? Per mi
és el més problemàtic...
R.C. Hi ha vegades que es pre-
senta l’adjectiu perfecte, però a
vegades sí que em costa.
C.R. Aquí n’hi ha un que a mi m’ha
cridat molt l’atenció: “Quan la noia
portàtil que duia aferrada al coll”,
és a dir, és algú que porta abraçada
una noia i aquesta noia evident-
ment és portàtil perquè és “de por-
tar”. Són adjectius insòlits que cla-
rifiquen molt bé una situació. Jo
crec que una novel·lista es mesura
per dues coses: primer perquè és
capaç de crear un món, i després
per aquestes qüestions d’estil. És a
dir, d’utilitzar un adjectiu com ho
feia Pla, amb aquella rotunditat
fantàstica que a partir d’aleshores
ja veiem aquella cosa per sempre
més amb aquell adjectiu. Per
exemple, el puré de les aigües vene-
cianes que era de pèsol, puré de
pèsol. Aquestes referències que quan
veiem Venècia segur que recordem...
Però, si dius que la qüestió de l’estil
no et preocupa gaire, què és el que
et preocupa quan escrius?
R.C. Em preocupa neutralitzar
les tendències menys positives
que tot escriptor té. Crec que
segurament tots, jo sens dubte,
tenim una certa tendència a
caure en manerismes o en vicis
literaris. Seria molt fàcil per a
mi, per exemple, idealitzar
molt Barcelona perquè hi ha
l’element de nostàlgia, la dis-
tància i tot això. És a dir, in-
tento controlar el meu tempe-
rament o la meva sensibilitat
perquè no em domini la no-
vel·la. L’autocontrol.
C.R. L’autocontrol? [Riu]

R.C. Aquesta no és la teva expe-
riència, evidentment.
C.R. No, no. És que em fa gràcia
perquè ho dius com si haguessis
d’idealitzar Barcelona i amb
aquesta història no crec que ho
puguis fer. El text de les contrapor-
tades normalment no resumeix bé
un llibre, però crec que en aquest
cas és molt encertat: parla d’una
Barcelona “misteriosa, corrupta i
atractiva que viu la contradicció
entre l’opulència de les classes pri-
vilegiades i els barris baixos de la
misèria i la prostitució”. Encara no
hem parlat d’això, fins aquí hem
dit Barcelona, però hi ha diversos
mons d’aquesta ciutat que es van
interrelacionant. És a dir, el món
del Maurici i de la banda rica i
menestral de la seva nissaga, més
els altres aspectes de la gent que
treballa a la fàbrica i del món de la
prostitució. Diverses Barcelones...
per això em sembla difícil que la
poguessis idealitzar; per això ric.
R.C. Potser aquest tema seria di-
fícil d’idealitzar...

C.R. Hi ha un altre aspecte que vol-
dria manifestar. Em fa l’efecte que
t’has aprofitat molt de la memòria
dels teus pares, i crec que això és un
aspecte molt positiu. Sense memò-
ria no hi ha escriptora.
R.C. En això estic totalment d’a-
cord amb tu. La memòria, que
no és més que una distància en
el temps, és fonamental. Em
sembla que va ser Juan Marsé
qui va dir que “com a novel·lis-
ta, vals tant com pots recor-
dar”. I és cert que he tingut la
sort de pertànyer a una família
molt verbal. La meva àvia era la
campiona d’això i m’ha estat
molt útil. García Márquez
també diu que sentir la seva
àvia d’una manera intermina-
ble quan era petit és el que el va
arrencar com a escriptor.
C.R. La memòria diuen que són els
ulls de l’escriptor. Ara bé, junta-
ment amb la memòria hi ha un
altre aspecte que és l’anomenada
imaginació. Sense imaginació no es
podrien fer novel·les. Jo crec que són

totes dues coses. Amb quin tant per
cent les conjugues tu?
R.C. Amb dosis iguals, gairebé. És
a dir, per recrear necessites una
memòria visual particular-
ment considerable, i també
una imaginació perquè la me-
mòria deixa molts buits. Evi-
dentment la meva memòria
sobre Barcelona i la que m’han
pogut transmetre pares i avis és
limitada, i aleshores aquests
buits s’han d’omplir amb la
imaginació. Cal que una cosa
sigui conseqüent amb l’altra,
que no hi hagi discrepància
entre el que recordem i el que
inventem.
C.R. Quin és el teu personatge pre-
dilecte?
R.C. Haig de confessar, i aquest
és potser un dels vicis literaris
que tinc, que em vaig encari-
nyar molt amb el Maurici, em
va costar molt deixar-lo anar,
fins al punt que ara que estic
pensant en la novel·la següent
m’haig de forçar a pensar en el

nou personatge que té un nom
diferent. Perquè gairebé se
me’n va de les mans escriure a
les meves notes: el Maurici farà
això i dirà allò, com si conti-
nués vivint.
C.R. Això es nota. El Maurici és un
gran seductor. Un personatge que
ens porta de la mà perquè és molt
atractiu i funciona molt bé encara
que moralment no sigui gaire bo.
R.C. Exacte, i això és important:
la seva actitud és recriminable,
però al mateix temps hem de
veure per què té tant èxit...
C.R. Ja acostuma a passar: els recri-
minables solen tenir molt d’èxit a la
vida. L’altra qüestió que em sembla
molt atractiva del llibre és com es
resol el conflicte. Et va costar?
Comences i tens resolt el conflicte,
o vas fent...?
R.C. No. Quan començo no tinc
mai dins del cap el llibre sen-
cer. Tinc uns elements que són
com peces d’un trencaclosques,
però no tinc el final.
C.R. Un dels requisits per construir
un món personal són aquells ele-
ments que la gent que escrivim
anomenem ‘recursos d’anticipació’.
A la teva novel·la n’he trobat...
R.C. Sí, és part de l’artesania de
la novel·la, perquè la novel·la és
un art però també és qüestió
d’artesania. Som més fusters
que filòsofs, nosaltres. Una part
d’aquesta artesania és el tema
recurrent, que no es deixi res
penjant, que les coses tornin i
que quan tornen tinguin un
sentit diferent, més enriquit
que la primera vegada que
apareixen. És a dir, a la primera
referència a les rates el lector
fins i tot pot dir: “Quina besti-
esa, què estan dient aquí?”. Pe-
rò quan reapareix la imatge de
les rates té més sentit i signifi-
cat, és una al·lusió a la corrup-
ció urbana, les rates van per
sota terra, és el món subterrani
que s’amaga, el món clandestí,
sota la superfície del món visi-
ble... Crec que el recurs d’anti-
cipació és això, que potser en el
moment que s’anticipa no li
diu gaire cosa al lector, però
quan torna aleshores el lector
lliga caps.
C.R. Com consideres que ha de ser
una novel·la? Què voldries aportar
als lectors?
R.C. Per mi una novel·la ha de
transformar el lector. Potser la
meva ambició és excessiva:
m’agradaria que quan acabi de
llegir El carrer dels Tres Llits, el
lector no sigui ben bé el ma-
teix. No vull dir una transfor-
mació diabòlica, ni terrible, si-
nó que la lectura no sigui una
experiència trivial, que sigui
enriquidora, que deixi una
empremta, que marqui. Les
novel·les que llegim i ja no hi
pensem més, per mi són en-
treteniment, no literatura.
C.R. Quin aspecte simbòlic destaca-
ries de la novel·la?
R.C. A un nivell abstracte el text
és una denúncia. Però la meva
intenció és que la denúncia es
desprengui del text, no que es-
tigui imposada sobre el text. Jo
crec que la ficció ha de ser
moral. Però crec també que
l’escriptor mai ha de predicar.


