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P
etita i única com
una pedra precio-
sa, Mal de pedres
(Empúries i Sirue-
la), de l’escriptora
Milena Agus, ge-
novesa de naixe-
ment però sarda

d’ànima, va començar a espurnejar
en un petit segell editorial italià fins
que el boca-orella el va fer lluir no
només al seu país sinó també a Fran-
ça i Alemanya. En total, ja porta més
de 400.000 exemplars venuts entre
tots tres països. A cavall entre la ima-
ginació i la realitat, Agus presenta la
història d’una àvia, per a la majoria
propera a la bogeria, a qui tot a la
vida li arriba amb retard: un matri-
moni de conveniència, l’amor ideal
del Supervivent o el seu anhelat em-
baràs. I és que per culpa del seu mal
de pedra –càlculs renals– l’àvia pa-
teix continus avortaments. Amb els
aires de la Mediterrània que embol-
callen la mítica Sardenya, Agus plan-
teja, a través d’un relat eròtic i poè-
tic, encontres, desencontres i ferides
que no cicatritzen per demostrar el
poder guaridor de la imaginació. No
debades, tothom necessita un ideal
en què somiar.

La protagonista es refugia en l’es-
criptura per fugir d’una realitat no
gaire complaent. Vostè escriu pel
mateix motiu?
Certament l’escriptura és el refugi per
al meu mal de pedres particular.

I quin és?
No el penso pas dir. Cadascú té el seu.
I el meu és un secret. Qui em coneix
ja el sap.

¿La follia de l’àvia és una altra
arma de fugida?
No està boja en el sentit estricte del
mot. Jo també ho estic un mica. Però
m’he convençut que no ho estic de
veritat. Però no les tenia totes. Tot-
hom em deia que hi havia alguna
cosa que no era del tot normal. Con-
tínuament he sentit retrets cap a
comportaments, segons certa gent,
estranys. Em van arribar a fer dubtar
del meu estat mental. Sincerament,
em vaig arribar a preocupar molt.
Però per això escric: és el cau òptim
per guarir-me de tot plegat.

“Els escriptors són uns
pobres desgraciats”

❚Entrevista

La protagonista
de la novel·la
de Milena Agus
es refugia en
l’escriptura per
superar la vida
que du, marcada
pel mal que
pateix per culpa
dels càlculs
renals
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¿M’està dient que aquesta mena
de bogeria és una virtut gràcies a
la qual escriu?
Qui la té no ho veu com una virtut,
sinó com una desgràcia. Mira, un dia
sopant amb un grup d’escriptors
sards, després de debatre sobre això
i allò altre, els vaig etzibar que els es-
criptors som uns pobres desgraciats.
Som gent amb problemes que
només ens podem salvar gràcies a
l’escriptura. Es van ofendre, però és
la veritat. Som uns pobres desgraci-
ats. Manzoni aparentment se sentia
realitzat, però no podia sortir sol al
carrer. Tenia pànic. Leopardi era un
altre desgraciat i Pavese... tots sabem
com va acabar. Si algú em conegués
a fons i m’arribés a dir: “Ja pots dei-
xar d’escriure”, significaria que ja
estic bé.

Així doncs, en el mateix sac també
hi podem ficar directors, pintors,
músics...
No, només els escriptors. L’art de la
resta és més adherent a la realitat. La
seva forma d’art està dins la realitat.
Els escriptors parlem de fets i idees

que no existeixen. Necessitem allu-
nyar-nos de la realitat.

I com s’ho fa per no caure en la
completa bogeria?
La rutina diària m’ajuda a sortir de la
desgràcia. Em dóna una seguretat
extraordinària. Fer dissabte, donar
classes a l’institut, una petita migdi-
ada, planxar –sobretot planxar...–, ho
tinc tot sota control i després, de
tant en tant, i sempre de nit, m’allu-
nyo i escric. Però només de tant en
tant. Si sempre hi fos, esdevindria
esquizofrènica.

...?
L’escriptura és un bon guariment per
separar els dos mons, el de la realitat
i el de la fantasia. És impossible viure
permanentment en la fantasia. M’he
arribat a confondre més d’un vegada,
no sabia separar els dos mons. M’han
hagut d’alertar. He estat a punt de
caure en una patologia greu. L’escrip-
tura ajuda a evitar viure la realitat
amb una preeminència de la imagi-
nació. Jo hi vaig de tant en tant, però
sempre torno.

Vostè és genovesa, però sembla
que li cau la bava per Sardenya.
Mal de pedres és un homenatge en
tota regla a l’illa italiana.
Que jo hagi nascut a Gènova és un ac-
cident. Jo no sóc d’allà. Els meus
pares són sards però per qüestions
de l’atzar vaig néixer en el lloc equi-
vocat. Em vaig passar tota la infante-
sa somiant de tornar a casa. La meva
mare m’omplia el cap amb històries
de Càller, els costums, l’ambient que
s’hi respirava en l’època de la Sego-
na Guerra Mundial, els pròfugs que
arribaven del continent, historietes
del carrer, les rivalitats entre la gent
del camp i la ciutat...

Vaja... molt del que apareix a Mal
de pedres. Sembla que li deu molt
a la mare, no?
Sí. Però no només a ella, sinó també a
lesmeves ties i altres familiars. Tincuna
curiositatmalaltissa,perònoper fer sa-
fareig. Ho vull saber tot de tothom.

Per cert, viu sola?
Idealment no, però pràcticament sí.
No em sento sola... Bé, no sempre.❋
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