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Gaspar Her-
nàndez (la
Vall d’en Bas,
1971) fa
ràdio, televi-
sió i premsa,
però no està
estressat.
Arriba tran-
quil·lament
al Mauri des
d’Olot, on ha
gravat un
programa i
es concentra
a contestar
una de les
primeres en-
trevistes que
li fan com a
novel·lista.
Ha guanyat
el Josep Pla
per El silenci
(Destino) i
l’espera un
Sant Jordi
mogudet.
Aconseguirà
mantenir la
calma? Ben
segur perquè
té un secret
que ens reve-
la en aquest
tros de con-
versa: “La
clau és
l’atenció
plena”. Ara
només cal
posar-ho a la
pràctica. Diu
que, poca
broma, el
premi és la
felicitat.

G.H. El llibre està inspirat en un
cas real, però jo el que volia era
explicar una història i em calien
200 pàgines. La ficció per ella ma-
teixa pot contenir una veritat que
no poden tenir ni l’assaig ni el re-
portatge periodístic. Vargas Llosa
diu tot allò que la ficció és l’art de
dir mentides, però jo no crec que
la ficció sigui mentida. Cada pen-
sament té una energia essencial
que algun dia es podrà mesurar.
Encara que una novel·la parli d’ex-
traterrestres no és necessària-
ment una irrealitat, sinó que és un
món que existeix. En la ciència-fic-
ció ens és còmode entrar-hi per-
què hi ha una convenció de molts
anys al darrere, però fer versem-
blant una novel·la que parla de la
curació a través de la ment ha
estat un repte. La novel·la era el
gènere que necessitava i és una
novel·la que beu d’autors que a mi
m’agraden perquè precisament
utilitzen l’assaig, com Thomas
Mann i Milan Kundera.

A.C. I d’on et ve aquest interès
per la medicina alternativa i el zen i
tot plegat?

G.H. Martin Amis diu que les
novel·les surten d’un racó de l’in-
conscient i no sabem mai per què
tenim ganes de buscar en aquest
racó.

A.C. Una de les característiques
del periodisme que tu fas actual-
ment és la lentitud. Aquest temps
calmat també es troba en la
novel·la. ¿Amb el monòleg busca-
ves l’efecte que provoques a la
ràdio?

G.H. Com a lector, m’agrada el
poder d’una veu narradora. Jo
volia que aquesta veu tingués pes
per ella mateixa i que et fes entrar
en un món i en una manera de
veure les coses, per això era im-
portant la primera persona. Més
que la ràdio, qui m’ha ajudat a
construir aquesta veu és Proust.
Contràriament al que pugui sem-
blar, el programa de ràdio va venir
després de la novel·la. Quan vaig
veure tot el material que havia reu-
nit per fer el llibre, vaig pensar que
estaria bé per fer-ne difusió. De fet,
quan escrivia la novel·la jo feia el
Catalunya nit, que era d’actualitat.
Aleshores no en vaig dir res per-
què s’haurien pensat que m’havia
tornat boig.

A.C. La vida que dus com a perio-
dista per força ha d’entrar en con-
tradicció amb aquesta prèdica de
viure amb més calma. Com t’ho fas?

G.H. Com tots nosaltres, faig el
que puc. L’estrès ens porta a la in-
felicitat, tant als periodistes com
als bibliotecaris, per dir una feina
que aparentment no sembla es-
tressant. Si volem ser feliços, hem
de fugir de l’estrès. Els animals,
quan entren en perill, s’estressen
per posar tota l’energia a fugir de
l’enemic, però quan aquest ja no hi
és, tornen a la calma en un mo-
ment. Nosaltres no tenim la ment
ensinistrada per a això i ens
podem passar setmanes i mesos
estressats. Això ens porta a emma-
laltir.

A.C. Ara fas L’ofici de viure a Ca-
talunya Ràdio, continues amb el
programa de llibres El book insígnia
per a les televisions locals i fas en-
trevistes a la contra d’El Periódico.
Dius que no vas estressat?

G.H. Hi ha un secret.

A.C. Uau, quin? De pressa, di-
gues, digues!

G.H.Practicar l’atenció plena. No
pensar mai en el que has de fer
després. Ara el més important de
la meva vida és l’entrevista que
estem fent. I això ha de ser possi-
ble fins i tot quan rentes els plats.
Va d’això, la meditació.

A.C. Amb els estímuls que hi ha
arreu, aquesta atenció demana
molta força de voluntat.

G.H. La clau és prendre la decisió
de ser feliç. És una actitud, una
perseverança. S’ha de tornar al
que és important d’aquell mo-
ment, tant si s’està conduint, com
rentant plats, com escrivint un lli-
bre, si no passem per la superfície
de la vida. D’això qui en sap real-
ment és la Raquel Bouso, que
també vas entrevistar aquí. Ella va
ser la primera a llegir El silenci i em
va ajudar.

A.C. Us uneix el zen. Per què t’hi
vas apropar tu?

G.H.Sempre m’ha interessat la fi-
losofia, però notes que la filosofia
occidental només té l’eina de la raó,
que és molt potent. De tota manera

amb les filosofies orientals anti-
gues, com el zen o el tao, es pot
complementar. Tota aquesta curio-
sitat em va introduir en el món de la
meditació, que és una de les eines
més potents de canvi que conec.

A.C. Què t’ha ensenyat aquest
nou univers?

G.H. Que no som el que pensem.
Generem de 40.000 a 60.000
idees diàries i creiem que som
això, com una màquina. Però la
majoria d’aquests pensaments són
inútils, repetitius i provenen del
passat. El més important és que no
som aquests pensaments.

A.C. Quan has de prendre una de-
cisió, ja no et guies per la raó?

G.H.Bé, el pensament és útil per
fer una casa, una entrevista, un
programa de ràdio, però només en
un 50%. Hi ha una altra meitat, que
és la intuïció, i que no cultivem
prou. Ara escolto més el cor del
que l’escoltava abans i, qui diu el
cor, diu l’estómac.

A.C. Això entra en consonància
amb la feminització de la societat.

G.H.Tant de bo. El meu amic i
col·laborador Luis Racionero sosté
que les dones són superiors als
homes i jo hi estic d’acord, però, a
diferència d’ell, no sóc misogin. El
meu programa l’escolten més
dones que homes i als cursos de
tai-txi i de ioga o del mateix zen
sempre hi ha més dones que
homes. Per sort els homes hi
estem entrant.

A.C. Ara, pels temes que tractes a
través del periodisme, deus tenir la
vida i la professió més reconciliades
que quan feies política.

G.H. És important ser coherent
entre el que penses i el que fas,
però també m’hauria agradat
molt cobrir les eleccions nord-
americanes. Amb aquest tipus de
temes, vaig trobar un buit que no
es tractava en periodisme i en
novel·la tampoc, només en Her-
mann Hesse i para de comptar. Hi
ha un 35% de la població que con-
sumeix teràpies alternatives i els
periodistes en parlem molt poc.
No estan regulades i encara falta
molta informació rigorosa. Això
és una realitat social, per què no
ens en podem ocupar des dels
mitjans i des de la literatura? Ja es
veu que és més agraït ocupar-se
de l’alta filosofia que de l’autoaju-
da. El món acadèmic ha generat
moltes novel·les i el del Reiki no.
Per què?❋
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