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Joaquim
Carbó (Cal-
des de Mala-
vella, 1932)
és un dels
asos del pò-
quer de clàs-
sics que
acaba de pu-
blicar La Ga-
lera. Per a
l’edició d’ho-
menatge han
triat ‘La colla
dels deu’,
però podrien
haver tret
molts altres

dels seus tí-
tols, que li
han compor-
tat els pre-
mis més im-
portants i, el
que és més
destacable,
el reconeixe-
ment d’uns
lectors que
ell sempre ha
sentit ben a
prop amb la
seva implica-
ció a la re-
vista Cavall
Fort, on en-
cara conti-
nua al peu
del canó

J.C. En acabar la guerra, hi va
haver gent que es va adonar que
en català no hi havia res. A altres ni
se’ls va ocórrer que allò podia ser
important. Jo vaig tenir la sort de
ser veí de Maria Novell, llicenciada
en filosofia i lletres i bibliotecària.
Ella era dels que eren conscients
que havíem perdut i es va recloure
a casa amb els amics i la família. A
mi em va obrir la seva biblioteca i
així se’m van despertar les inquie-
tuds i vaig entendre que teníem
dret a fer una vida normal. Vam
aprendre junts a ballar sardanes.
Avui sembla un món macarrònic,
però aleshores aquesta activitat
permetia la conspiració perquè es
feia a l’aire lliure. Això sí, hi havia
un policia que es deia Penya i tot-
hom el coneixia. Quan ell rondava
per allà era qüestió de canviar el
tema de conversa. Més endavant,
quan les coses ja es veia que canvi-
arien, Alfons Comín em va explicar
que el Penya li va demanar: “Com
veu això que està per venir?”.

A.C. I com va passar de comptar
llargs i curts a escriure contes?

J.C. D’aquell ambient van sorgir
les primeres classes de català amb
en Tremoleda i l’Albert Jané, que
van promoure l’edició de Signe,
una de les primeres gramàtiques
després de la guerra. Les meves
aspiracions no eren d’escriptor,
sinó que ja em conformava a poder
escriure una carta. Als 16 anys vaig
entrar a La Caixa i hi feien un con-
curs literari que, curiosament,
podia ser en català. M’hi vaig pre-
sentar amb el primer conte que
havia escrit en la vida i vaig gua-
nyar. Això em va animar i em vaig
apuntar a les classes a casa el Tria-
dú, que més que gramàtica ense-
nyava literatura. Quan el Tremole-
da va fundar el Cavall Fort, ens va
ensenyar la maqueta i a les pàgi-
nes centrals es va decidir que hi
anava un conte. Feia 23 anys que
no es feien contes en català, des
del tancament d’El Patufet.

A.C. I el primer et va tocar fer-lo a
tu.

J.C. Sí, els cinc primers els vaig
fer jo perquè no hi havia ningú més
i ja el sisè el va fer el Vallverdú. En
els darrers 50 números no n’hi ha
cap de meu perquè la intenció
sempre ha estat obrir-se a noves
veus.

A.C. I com va Cavall Fort?

J.C.Ha tingut un fill: el Tatano.
Aquest és el primer any que no re-
trocedim en subscripcions. El pro-
blema de la revista és que quan els
nens creixen, la deixen. Hauríem
de mirar de fer una revista per a
joves, però no ens hi atrevim per-
què quan tenen 15 anys han de lle-
gir de tot, com els llibres. Jo sóc un
practicant escèptic del llibre juve-
nil. Crec que els nanos haurien de
llegir el que llegeixen els adults. De
vegades penso que els llibres juve-
nils són per a lectors mandrosos, ja
que són com els d’adults però
sense els aspectes feixucs.

A.C. I sense la mateixa repercus-
sió mediàtica.

J.C. I encara menys si són en ca-
talà. Quan trec llibre nou, he d’anar
per esplais, biblioteques... Doncs el
Paul Auster i l’Irving fan el mateix i
durant un parell de mesos. Deu ser
terrible! Ells, en lloc d’anar a un es-
plai, han d’anar a la televisió i per
la porta gran. La promoció satisfà
la vanitat quan es comença, però
és una feina feixuga i és una mica
empipador que recaigui tant en
l’autor.

A.C. Abans no passava?

J.C.No tant. Quan la Maria Barbal
va treure Pedra de tartera el Pla i
Arxé li va fer una crítica d’una
plana a l’AVUI i això va tenir una re-
percussió considerable...

A.C. Sí, ara hi ha molt més soroll,
però tu continues fent el teu camí
xino-xano.

J.C. Un dia un nen em va dir que
cap llibre meu s’assemblava a cap
altre i aquesta és la meva obsessió:
no repetir-me. Els meus interessos
no han variat, ha variat la situació.
Avui he de fer que els nens treba-

llin amb ordinador i tinguin mòbil,
però el que els continua agradant
és el mateix de sempre: jugar. Amb
una pilota és quan són feliços, i
amb els amics.

A.C. ¿El valor de l’amistat potser
seria una de les teves constants des
de la teva ja mítica colla dels deu?

J.C. Potser sí, encara que en els
darrers títols hi ha més individua-
lisme. El que sí que t’he de dir és
que cada dia em costa més fer
parlar els de 14, 15, 16 anys i pro-
curo suprimir els diàlegs. Em
sonen falsos. És curiós que
aquests nois educats en la im-

mersió no se sentin familiaritzats
amb el meu català i el trobin aca-
dèmic. L’altre dia una università-
ria de Castellterçol m’explicava
que s’havia fet una esgarrinxada
en un esbarzer i que, quan els ho
havia explicat als seus amics amb
aquestes paraules, se li van en-
riure. A nosaltres ens passava el
contrari: no teníem immersió i
aspiràvem a poder escriure en
català. Cada paraula complicada
era un triomf. Ara hi ha una llen-
gua cada cop més uniforme i fins i
tot hi ha qui la reivindica. Un cop
vaig llegir un article de no sé qui
que deia que per què havíem de
fer servir bandarra, brutal, xim-
ple, carallot, capsigrany... si ja hi
havia la paraula gilipolles. Em
vaig quedar de pasta de moniato.

A.C. Ara els de Flaix FM han edi-
tat un diccionari amb propostes al-
ternatives als castellanismes.

J.C. Sí, ho vaig llegir, però enca-
ra no me l’he mirat. També hi ha
aquell del Vocabulari de l’argot
de la delinqüència, del Vinyoles.
L’he fet servir, però he de reco-
nèixer que fa un parell d’anys que
no escric juvenil i que si ho faig si-
tuaré la història al segle XVIII

perquè no hi hagi de sortir cap gi-
lipolles.

A.C. Aquesta és l’evidència que
hem perdut la guerra.

J.C.No, ja hi ha gent que se’n
surt. El Teixidor i el Vallverdú no
cauen en això. Han de fer equili-
bris, com tothom. El model del di-
àleg televisiu tampoc serveix
perquè el nivell està baixant. No
hem d’abaixar la guàrdia, encara
que fer parlar dos vigilants d’un
pàrquing com si fossin membres
de l’Institut d’Estudis Catalans
canta com una almeja.

A.C. Ep, almeja? En tot cas, com
una cloïssa.

J.C. Ja no ho diu ningú, això? A
casa sempre ho dèiem: “Com una
almeja”. Per cert, m’acabo de llegir
l’epistolari Sales-Rodoreda i he dis-
frutat molt. Sobretot m’he emocio-
nat amb el Sales. L’he descobert
com a editor i ha fet que em pene-
dís d’una cosa. Li vaig passar una
novel·la que es deia El carreró con-
tra Còssima. Ell em va citar a casa
seva i em va fer tot de precisions.
Sempre deia: “Hem de ser més as-
tuts per captar un lector en català”.
Ell no volia que hi deixés el final
obert. Vaig marxar a l’Editorial
Cadí, que començava. Li vaig es-
criure una carta per dir-li que
m’havia decidit a publicar-la allà i
ell em va contestar amb una línia
que era un joc de paraules: “No hi
ha res que dir”. Me’n penedeixo. Jo
era molt jove i creia que la novel·la
era només meva. Ara m’he comprat
el del Sales-Coromines, però no és
el mateix, parlen massa de la lluita
pel país i de crear un exèrcit.

A.C. No ets independentista?

J.C.No ho sé. Agafo el metro
cada dia.❋
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