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Alfred Bosch Novel·lista i historiador

“Enarborar el mestissatge
com a ideal és d’analfabets”
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El prolífic Alfred Bosch
(Barcelona, 1961) acaba de
publicar Heretaràs la Rambla
(Planeta), una novel·la que
intenta trencar amb la imatge
d’un autor dedicat a la
novel·la històrica i els llibres
de viatges. En aquesta obra,
l’expolicia Silvestre Guillamet,
anomenat el marquès
d’Escudellers, decideix pintar
un mural en una paret del
barri com a regal per al seu
nét Arnau. Un mural que
voldrà simbolitzar el barri
que s’ha perdut, amb alguns
dels personatges i llocs
característics de la zona,

entre antigues tavernes
flamenques i bordells.
Bosch venia de l’èxit de Les
set aromes del món, un llibre
que ja havia iniciat un cert
camí de canvi des de les
novel·les històriques L’atles
furtiu, Àlia la sublim, L’avi
(sobre Francesc Macià) i la
trilogia 1714, que al seu
moment va aixecar força
polèmica per la imatge poc
heroica que oferia de Rafael
Casanova. També és professor
d’història d’Àfrica a la
Universitat Pompeu Fabra i ha
publicat treballs i articles
sobre política internacional.

Fins ara havia escrit novel·les his-
tòriques, iHeretaràslaRambla està
situada a la Barcelona actual. A què
es deu aquest canvi?
El cos m’ho demanava. Jo crec
que s’aprèn amb el canvi. Si
acabes fent un tipus de llibre
bé, o creus que ho fas bé, i con-
tinues fent això i tota la vida
no fas altra cosa que aquest
model o aquesta fórmula més
o menys afortunada que has
trobat, no prosperes. Per pros-
perar has de fer allò que no
saps fer, t’has d’arriscar, expe-
rimentar una mica, tot i que
no vull dir que hagis de fer ne-
cessàriament literatura expe-
rimental o d’avantguarda,
però has d’anar provant dife-
rents estils, diferents discipli-
nes, diferents àmbits... i això
és el que he intentat fer.
També hi ha un desig ocult,
gamberro si es vol, de treure’m
una certa llufa de sobre.

Aquinallufaesrefereix,alad’autor
de novel·la històrica o a la de llibre
de consum?
Em refereixo a la d’autor de
narrativa de viatge, sigui viatge
històric o geogràfic... Crec que
això em defineix millor, modes-
tament: és la màquina del
temps o la de vapor i d’ales... No
em molestaria ser un autor de
consum, el problema és que no
és cert, i no ho és en cap autor
català, desgraciadament. No te-
nim best sellers en català:
tenim llibres que comercial-
ment es poden aguantar pels
pèls, i després tenim llibres que
no s’aguanten de cap manera.
A mi això no em molesta, i ho
he dit més d’una vegada: si he
d’escollir entre convèncer qua-
tre savis o convèncer deu mil
lectors, prefereixo seduir els
lectors. Per a mi és un repte
molt més gran i, segons com, és
més net. No tinc cap aspiració
de ser un escriptor elitista ni a
fer que se’m barregi amb cap
flor ni amb cap nata.

Francesc Macià i la trilogia sobre la
Guerra de Successió eren temes
molt populars, i Les set aromes del
món ja inicia un canvi...
Allà ja vaig experimentar. Faig
un esforç nou i construeixo
una novel·la amb una arquitec-
tura complicada i ambiciosa.
La literatura inspirada en viat-
ges crec que tindrà un predica-
ment creixent, perquè cada
cop viatgem més i tenim el
món més a tocar. A Heretaràs
la Rambla també hi ha viatge
en l’espai: el que passa és que
l’espai és físicament reduït, és
la Barcelona vella, però el de-
corat hi pesa moltíssim. No és
Tombouctou: és el carrer Escu-
dellers, que també és un món
extrem.

Contrasta una societat benestant
amb els baixos fons...

Un dels atributs de la societat
benestant és la capacitat d’a-
magar les vergonyes i d’ense-
nyar les virtuts, mentre que
una de les coses que defineixen
els baixos fons és la incapacitat
d’amagar les vergonyes, o fins
i tot la manca de voluntat
d’amagar-les, i l’estranya habi-
litat d’amagar les virtuts, que
també hi són però es veuen
menys.

Més que una novel·la de fets mostra
un entorn...
No hi ha fets trepidants. El fet
determinant és un avi que deci-
deix pintar un mural per cele-
brar els deu anys del seu nét.
Però la seva intranscendència et
permet de fer un retrat d’aquest
univers. Però és realista, i les
coses que puguin semblar més
surrealistes són les més reals i
autèntiques.

Hi viu a prop?
Visc al passatge Escudellers, ja
fa vuit anys. Sóc veí de Ciutat
Vella per vocació, perquè vinc
d’un altre barri. M’hi crida la vi-
talitat: és un món que no dorm
mai, i això pot provocar molts
maldecaps, sobretot a la nit,
quan intentes dormir, i s’ha de
saber gestionar, que en diuen
ara. Se n’ha d’assumir una part
i saber tallar els extrems, tam-
poc no pot ser que tot el dia hi
hagi cridòria, pixums i el que
sigui. Sempre hi passen moltes
coses, i a la nit solen passar-hi
coses més estranyes que durant
el dia. D’altra banda, és un món
molt canviant, molt itinerant,
on és molt fàcil guardar l’anoni-
mat, i com a observador no et
pots cansar mai, sempre hi ha
novetats vingudes dels quatre
extrems del món. A més, una
cosa que per a mi és essencial és
que té història: allà qualsevol
persona té una història de la
qual no pots fer una novel·la, no,
sinó la pel·lícula de l’any. El barri
en si té també història: cada
pedra si pogués parlar explicaria
moltes coses, i això a mi em fa
viure amb més intensitat. Si és
possible viure-hi podent dormir
a la nit, sense que se’t pixin al
portal de casa ni te’l pintin cada
dia amb grafits ni et cridin en
tots els idiomes del món sota el
balcó, jo crec que és un model de
barri ideal.

En una novel·la històrica o en una
que passa en un país llunyà cal do-
cumentar-se molt. ¿I en una que
passi al seu barri?
Aquest és el llibre en què m’he
documentat més: fa vint anys
que m’hi interesso, tot i que he
fet menys recerca que en altres
llibres. La documentació prin-
cipal ha estat l’observació in
situ, però. Són vint anys de tro-
bar-me personatges estrafola-
ris, i n’he hagut de fer una se-
lecció important, perquè, si et
passes de rosca, no és creïble.
Hi havia el perill que ho trufés
amb tanta realitat que resultés
massa grotesc...

Retrata un món sovint a la frontera
de la legalitat...
Hi ha un moment en què el nét li
pregunta a l’avi si els puticlubs
són il·legals, i ell li respon que hi
haunagranfronteradesconegu-
daentre la legalitat i la il·legalitat,
i és la frontera per la qual ens
movem la majoria dels mortals.
Ho té molt clar. Hi ha activitats
que poden resultar tremenda-
ment enutjoses quan entren a
formarpartdeladelinqüènciaor-
ganitzada, és a dir, el consum de
cànnabis o la prostitució només
són un problema quan es creen
màfies,queéselquevapassarals
anys 80, que es va degradar fins
aunpuntquesemblavauncamp
de batalla. Però és una de les
zones més tolerants de la ciutat.

Després de diverses novel·les històriques i d’haver guanyat el Ramon Llull
amb ‘Les set aromes del món’, Alfred Bosch publica ‘Heretaràs la Rambla’
(Planeta) ● Entrevistade Francesc Bombí-Vilaseca ● Fotografies de Jordi Garcia

“Un dels
atributs
de la societat
benestant és
la capacitat
d’amagar les
vergonyes
i ensenyar
les virtuts”

Del passat al present

El protagonista és molt particular...
Perami,éselmodeldel’aborigen
universal, que és una figura a re-
verenciar... És el personatge que
és clarament universal, li surt la
condició humana per tots els po-
rus de la pell, però és aborigen
per expressió: ell és el que és i no
el treguis d’aquí. No podem dir
que no sigui un home de món,
perquèelseumónésmoltric, tot
l’univers hi és representat. A
part, estima com un sonat, s’en-
rabia com un sonat, insulta com
un sonat i es desfà per la gent
que estima com un sonat, i això
el redimeix com a mortal.

A l’entorn que retrata el llibre, la
llengua que més s’hi escolta és el
castellà,quenotécabudaalllibre...
Ciutat Vella per a un visitant és
un món que ha perdut el català,
però per a un resident, no. Al
matí és un barri força català, i a
la nit deixa de ser-ho. Com es
transcriu, això? Amb una mica
d’imaginació.Hi hadiàlegs que el
lector pot entendre que són en
castellà, però també hi ha els
casos, més corrents del que ens
sembla, en què hi ha gent que el
parla, poc però el parla, gent que
només el parla davant de nens
petits i de persones grans...
També hi ha el punt determi-
nant del marquès, que no només
defensa les seves rareses a ul-
trança, sinó que també defensa
el seu idioma. Hi ha una certa re-
ivindicació d’aquella condició
d’aborigen. Defensa la seva llen-
gua perquè és la seva, com de-
fensa a mort el seu nét o el seu
carrer. És un tossut, és un abori-
gen fanàtic: en aquest sentit, les
seves coses potser se les endurà
a la tomba, però, mentre ell hi
sigui, continuaran existint.

I està en contra del mestissatge...
En termes històrics el mestis-
satge és la barbaritat més grossa
que s’hagi fet mai... Al capdavall,
és fruit de l’estupre massiu: de la
violació massiva de dones indí-
genes per part de l’home blanc:
això és el famós mestissatge! En-
arborar el mestissatge com a ide-
al em sembla d’un analfabetisme
galopant. A més en el mestissat-
ge el peix poderós s’acaba men-
jant el feble, i en una societat
com la catalana, amb una cultu-
ra i un idioma fràgils, és anar cap
al suïcidi, perquè el mestissatge
sempre es produeix a través de
l’elementmésfort,queavuiaCa-
talunya és el castellà.

És habitual defensar la diversitat
cultural al món... i oblidar-se de la
cultura pròpia...
És la falta d’assumpció de l’ele-
ment aborigen que tots portem
a dins, per un excés del que pen-
sem que és l’element universal.
Sobretot a Barcelona hi ha un
cert complex de provincianisme,
encara. Com pots estimar el
món si no t’estimes el teu país?

Entrevista
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