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i balances, i en això també
sóc obsessiu.

Vostè ha escrit poesia en caste-
llà, però ja no n’escriu...
Vaig començar a escriure en
castellà perquè en aquell mo-
ment la meva tradició

intel·lectual era castellana,
era com la meva llengua
d’ofici, i fins que no em vaig
poder guanyar la vida com a
escriptor vaig ser professor
de llengua i literatura caste-
llana, i corrector d’estil,
negre i totes aquestes ronyes
editorials en castellà. Curio-
sament, va ser en el moment
en què vaig deixar la poesia
per saltar a la prosa quan em
vaig adonar que el castellà no
em rutllava, ja fa molts anys:
el primer conte del primer lli-
bre de relats ja em va sortir
directament en català, recor-
do el moment d’engegar l’or-
dinador i posar-me a escriure
en català. La poesia té un

gran paper en la meva for-
mació, en continuo llegint
moltíssima i em considero
poeta, el que passa és que uti-
litzo un altre camí. El poeta
té un sentit de la llengua, del
ritme, de la fonètica, de la
musicalitat de la prosa que
trobo a faltar sovint en molts
narradors. Hi ha molts llibres
en prosa que no aguantarien
una lectura en veu alta. El
treball de la paraula al qual
t’obliga la poesia és molt en-
riquidor i poderós a l’hora
d’escriure. En aquests mo-
ments estic escrivint poesia
en català, i la tinc a l’ordina-
dor, pero de moment no
penso a publicar-la.

Hi ha escriptors que només estan
atents als fets i a l’estructura, no
es preocupen per la paraula...
És deixadesa. Jo sóc un obsés
per la paraula justa, i crec
que ho hem oblidat, hem des-
virtuat ja tant la cosa que tot
val: no, la literatura ha de ser
música, és ritme, és puntua-
ció, és fonètica. Em faig farts
de llegir les meves històries
en veu alta, tant per a nens
com per a adults, i marco
totes les cacofonies i després
faig llistes de paraules repeti-
des. El buidat de totes les pa-
raules de La decisió de Bran-
des són tres setmanes de
feina, però és important
estar atent a les paraules,
perquè són com pedres en un
llac: tenen ona expansiva. Si
la paraula basarda surt a la
pàgina 8 no pot tornar a sor-
tir a la 9... És molt maca però
pesa molt i no pot tornar a
aparèixer fins a la 28. Aques-
ta cura de la llengua és fona-
mental i l’hem perduda, i hi
ha gent que fins i tot del
menyspreu en fa bandera. A
més, la poesia enllaça amb el
meu lema, que tindria escrit
si no fos tan fàcil de recordar:
menys és més. La poesia
aporta l’essència, i també en-
llaça amb la meva gran dèria
que és la transparència, in-
tentar que la llengua tingui el
menor pes possible, que el
lector no la noti. Que sembli
que no hi ha res entre el lec-
tor i el text... És molt difícil, i
això també té a veure amb
l’essència de Brandes i de
Braque: sense pressa, deixar
que les coses brollin, treba-
llar-les, polir-les...

Eduard Márquez (Barcelona, 1960) es reivindica
com a rara avis en el món literari. No és habitual
dels actes literaris –només en tallers literaris o
xerrades a les escoles– i gairebé es considera d’una
altra època, un resistent, defensant idees com ara
el rigor, la feina, la constància... “Estem envoltats
d’autors apressats –explica–. Amb un primer llibre
ja volen guanyar calés a cabassos, premis...”.
Va debutar amb dos llibres de poesia en castellà
(La travesía innecesaria, 1991, i Antes de la nieve,
1994), però el 1995 va començar l’aventura en
prosa i en català amb els contes de Zugzwang
(Quaderns Crema), gènere que va reprendre a
L’eloqüència del franctirador (Quaderns Crema,
1998). L’any 2000 fa el seu primer pas dins la
novel·la amb Cinc nits de febrer (Quaderns Crema;
recentment adaptada al cinema a Febrer), i el
2003 publica El silenci dels arbres (Empúries;
finalista del premi Llibreter 2004). La decisió de
Brandes (Empúries) va guanyar l’any passat el
premi Octavi Pellissa a un projecte de creació
literària. Les tres novel·les també han estat
publicades en castellà per Alianza Editorial, i les
dues primeres han estat traduïdes a l’alemany. A
més, la seva obra literària quedaria coixa si no
tenim en compte el llibres infantils, una trajectòria
que va començar el 1999 amb Hoax i que compta
més de set títols fins a L’Andreu i el mirall de les
ganyotes, tots a l’editorial Cruïlla.
Márquez aposta per la feina ben feta, per l’esforç:
“No escric per donar coneixements ni per
emocionar, escric per aprendre coses i per
emocionar-me jo. Intento transmetre les meves
obsessions de la millor manera possible, i amb un
gran repte: que ningú em pugui dir que està mal
fet. El lector pot dir que no li ha agradat, però no
que li han pres el pèl. Això només es pot fer des de
la humilitat, la feina, la perseverança... El món és
ple de venedors de fum..., pura faramalla”.

Contra la faramalla

Dues
comunitats (i 2)

Parlem-ne

La política benpensant que dèiem ens
ha conduït a la tragèdia de ser un
poble que viu sempre mig avergonyit
de ser el que és. Vivim avergonyits,

apesarats, amargats, els catalanoparlants
que volem mantenir la nostra llengua amb la
mateixa dignitat de qualsevol altra, però les
circumstàncies en què estem immergits ens
obliguen a renunciar-hi, a suportar situaci-
ons d’enfrontament, a acceptar la patuesit-
zació galopant de la nostra parla. Però hi
viuen també els altres que conviuen amb
nosaltres i no volen o no poden compartir la
nostra llengua. O almenys hi vivien fins fa no
gaire. Avui la balança ja es decanta clara-
ment cap a un empitjorament de la situació
dels primers, mentre els segons reclamen
sense complexos els drets del DNI “espa-
nyol”. Simplement, hem de dir que no, que
no podem ni volem viure d’aquesta manera,
ni nosaltres ni ells.

Avui la situació lingüística és, en el millor
dels casos, la següent. Hi ha una massa
d’excel·lents coneixedors de la llengua, teò-
rics i pràctics, com mai no havia existit:
podem sentir hores i hores de ràdio i televi-
sió amb un català miraculosament dúctil,
net i actual. I, paral·lelament, hi ha una
massa cada cop més perillosament àmplia
de persones que no volen usar aquesta llen-
gua o no poden. De manera que les dues co-
munitats lingüístiques són evidents: i la que
pateix de debò de la situació només és una.
Entremig hi ha una massa, també cada cop
més extensa, de persones que usen un cata-
là del tot despreocupat, degradat, i el taran-
nà penetra pertot arreu, a la premsa, a les
ràdios, a les televisions, al llenguatge col·lo-
quial o formal. Aquesta tercera realitat és,
evidentment, conseqüència de la política
general que s’ha seguit tots aquests anys,
una política que, enllà de les prèdiques, ha
fet sentir a tothom el català com a llengua
subordinada i sobrera.

Obliguem la joventut a estudiar el català,
i quan truca al mercat laboral constata,
amargament, que no el necessita. Predi-
quem als immigrants que es matriculin en
cursos de català; però al cap de quinze dies
justos de ser al país ells mateixos descobrei-
xen l’enganyifa: allò no els fa cap falta. Els
matriculats en grans nuclis urbans són es-
cassament un tres per cent dels immi-
grants, i els que acaben els cursos no arri-
ben a la meitat. Muntem poderoses entitats
de suport a la llengua, però la llengua no és
necessària en el món econòmic i social.
Simplement, no hem jugat mai fort per la
dignitat i la perduració d’aquesta llengua:
hem jugat només allà on era fàcil, abocant-
hi diners. La doble comunitat és com més
va més patent, i una de les dues va reculant,
cada cop més amargada. Això sí: amb totes
les aparences públiques de normalitat. La
solució és única: reaccionar per refer la nos-
tra personalitat, per fer-nos respectar i per
respectar-nos a nosaltres mateixos; perquè
tots els que vivim aquí arribem a veure clar
que no podem ni volem deixar perdre una
part fonamental de la nostra personalitat:
la part d’expressió catalana.

Joan Solà

“La literatura
ha de ser música,
és ritme,
és puntuació,
és fonètica”


