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Toni Cucarella (Xàtiva,
1959) és un home indignat:
per comprovar-ho n’hi ha
prou de llegir el seu blog a
Vilaweb, que ell mateix
confessa que rep més
visites que no imaginava.
Ara bé, no entén la
indignació en negatiu, sinó
com a mecanisme
necessari per situar-nos
davant del món i defensar-
nos de les agressions, i això
es pot veure també a
Heretaràs la terra.
De formació autodidacta, va
debutar com a novel·lista el

1987 amb Cool: fresc, a la
qual van seguir El poeta
(1988), Bogart & Bogart
(1993) i L’última paraula
(1998), totes a Columna, a
més d’un parell de llibres de
relats (Crònica de fets
gloriosos i La Lluna vista des
de la Terra) i alguna incursió
en narrativa juvenil.
Reconeix que no és fins a la
novel·la amb què va guanyar
el premi Andròmina 2003,
Quina lenta agonia, la dels
ametlers perduts (3 i 4) que
ha trobat una veu pròpia i
una seguretat en el

llenguatge, un registre que
beu de l’oralitat, amb el
mestratge d’Enric Valor
(“que ens va fer perdre la
por al dialecte”) i la
inspiració del txec Bohumil
Hrabal (“un dels autors que
més han treballat l’oralitat”).
“La major part d’autors
valencians passem
desapercebuts. En aquests
moments la literatura
catalana no és unitària. Els
escriptors valencians som
perseguits i silenciats al País
Valencià, i al Principat se’ns
menysprea”, afirma dolgut.

‘Heretaràs la terra’ neix d’un
amor a la terra que avui gairebé
no existeix.
En absolut. Vincular-se a la
terra era una manera d’enten-
dre el món, era el que feien els
llauradors. Ho vaig comentar
amb Antoni Pladevall a propò-
sit de Terres de lloguer, que
també parla d’això. Jo ho he co-
negut a la meua pròpia família,
que quan comencen a veure
que la terra ja no els dóna men-
jar han patit moltíssim, i des-
prendre’s de la terra i desvincu-
lar-se’n els ha costat moltíssim.
Estem perdent els referents.
També culturalment té un im-
pacte impressionant, però ara
no ens en adonem perquè
estem en aquesta voràgine de
construcció, el formigó, l’asfalt,
casetes i polígons industrials.
Per exemple a Xàtiva, que és
una zona que ha tingut una
horta molt important, la cultu-
ra vinculada a l’aigua, les sèqui-
es, les regadores, els noms de
l’aigua..., tot això està morint.
Això ho patirem, perquè ens
deixarà sense punts de referèn-
cia. A la novel·la no només hi ha
la destrucció de la terra sinó
també de la ciutat: ciutats amb
un cert passat històric, com Xà-
tiva, acaben sent abandonades
i la seva memòria destruïda. Els
dos pols al voltant dels quals
gira la novel·la són aquests, la
terra i la història: la memòria
històrica, cultural, i aquella me-
mòria vinculada a l’espai que
t’és vital.

El to del llibre és de narració oral, i
això ho porta al terreny de la ron-
dalla, transitada per la imaginació
i la ficció.
L’estructura de la novel·la
forma part d’aquesta cultura
de la terra, de la gent que con-
tava històries al moment de fer
determinades tasques de l’hor-
ta, i és una manera que ha que-
dat encara, una manera d’ex-
plicar que comença per un cap
i en un moment en tens qua-
ranta més sobre la taula. L’he
volguda fer així en homenatge
a aquesta oralitat, que a més
m’interessa moltíssim, la recu-

peració dels trets més dialec-
tals per a fer-ne literatura. No
crec, però, que sembli irreal. Hi
havia una cosa que sí que em
preocupava: jo focalitzava molt
en Xàtiva, i per a la gent d’allà
els que duen a terme la des-
trucció tenen uns noms i cog-
noms i unes sigles polítiques
molt concrets, però al poble del
costat són d’unes altres sigles
polítiques i fan el mateix. La
manera de fugir de l’excessiva
focalització i donar una idea
més universal era precisament

no posar els noms i cognoms i
sigles de la realitat actual, i fer-
ne una mena de gran metàfora.

Vist el que ha passat a Marbella, hi
ha corrupcions i ambicions que
semblen menors...
No, perquè tenen un impacte
molt gran sobre les persones.
Quan perds els punts de refe-
rència del teu passat: una casa,
uns arbres, uns noms, és com
si la teua memòria haguera
quedat colgada sota un pantà,
dis-li Mequinensa. Jo ara vaig

per zones de la meua ciutat i
em costa moltíssim situar-me.
Necessites els referents no per
plorar el que s’ha perdut, sinó
per mantenir-te, perquè si no
et fan sentir com si no forma-
res part d’aquest món...

Un estranger a la seva ciutat...
Un exiliat, gairebé, sense
moure’s de lloc. Això és el que
passa quan destruïxen una
ciutat com Beneixida, on
arran d’una pantanada des-
truïren el poble antic i en feren
un de nou de cases igualetes,
era una mena de laberint i no
sabies mai on eres. Fa poc vaig
assistir a un acte artístic al
poble d’un amic, del qual
només en quedava l’església, i
la gent que hi va anar assenya-
lava els llocs que recordava, i
això els feia molt de mal, hi va
haver gent que no va acceptar
el canvi de poble. La pèrdua
crea un sentiment de desarre-
lament, de no tenir un lloc on
morir-te.

Però, d’alguna manera, sempre hi
ha hagut migracions.
La realitat canvia i tots ho ac-
ceptem, això. No sé si les soci-
etats podran assimilar una mi-
gració tan forta com la d’ara,
que pot arribar a fer trontollar
les bases culturals sobre les
quals estem situats. Abans
aquests moviments existien
sempre, el meu pare és mur-
cià, la capacitat d’absorbir gent
i crear nous punts de referèn-
cia sempre hi ha estat. El pro-
blema és aquest capitalisme
salvatge en què tot allò que és
important és motiu de negoci,
i com se’n pot fer negoci d’una
manera salvatge, com ha pas-
sat a Marbella i al País Valen-
cià. No hi ha un interès d’avan-
çar mantenint coses, de sobte
tota una cultura desapareix
per motius econòmics, i això
és immoral. Destruir tota la
nostra cultura simplement
perquè unes determinades mi-
nories continuïn fent negoci de
la nostra terra, de la nostra
salut, de la nostra memòria...
és un acte criminal.

Toni Cucarella parla de l’amor a la terra en la seva darrera novel·la,
‘Heretaràs la terra’ (3 i 4), una elegia de l’espai perdut protagonitzada per un
presumpte nàufrag ● Text: Francesc Bombí-Vilaseca ● Fotos: Josep Losada

“Destruir
tota
la nostra
cultura
simplement
perquè unes
determinades
minories
continuïn
fent negoci
és un acte
criminal”

Indignat

La indignació del seu narrador és
també la seva?
En part. Fa uns anys vaig pu-
blicar un llibre de contes, La
Lluna vista des de la Terra a
través de la tele, i el vaig cons-
truir traslladant al personatge
un estat d’ànim que era un cert
escepticisme cap a tot el que
m’envoltava. Ara ho he tornat
a fer i li he passat la indignació
que jo sento davant la destruc-
ció de la ciutat i de l’horta, i de
vegades potser parla amb les
meues paraules, però no té res
més a veure amb mi, he volgut
construir una història al marge
del meu caràcter.

És una trista història d’amor, en
definitiva.
Que no va arribar a consumar-
se per culpa de les circumstàn-
cies, i en part també perquè el
personatge de Vicent Morell
funciona com una metàfora
dels valencians, que no sabem
d’on venim, ni on hem caigut ni
on caurem i som una gent
sense decisió, anem un poc mo-
guts pels altres. Morell no fa, el
porten, tot i que de tant en tant
fa alguna heroïcitat...

¿Recuperar la llengua oral és
també inventar-la?
És el que més maldecaps m’ha
portat sempre a l’hora d’escriu-
re. Volia crear el meu model li-
terari per explicar les històries
que a mi m’agraden. Si jo volia
explicar una determinada gent,
aquesta gent s’expressava d’u-
na altra manera; jo no pensava
parlar de notaris ni de catedrà-
tics, sinó del món que jo conec:
recuperar-lo i reinventar-lo, i
això passava per la riquesa lin-
güística. En aquest sentit, ho he
intentat diverses vegades i
només a partir de la novel·la an-
terior, Quina lenta agonia, la
dels ametlers perduts, he co-
mençat a trobar-me una mica a
gust en un model que ja reco-
nec. Recuperar no és fer arque-
ologia lingüística ni buscar pa-
raules al calaix: jo escric en ca-
talà i vull ser entès en tot el
territori sense perdre aquesta
particularitat meua.

Entrevista

ToniCucarellaNarrador

“Escric en català i vull ser
entès en tot el territori”


