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Escriptor

Quan vivia a
Mèxic, li arri-
baven cartes
del banc amb
el nom se-
nyoreta
Jordi i a ell li
semblava
que es dirigi-
en a un tra-
vesti. Aques-
ta és una de
les moltes
anècdotes
que pot ex-
plicar un
Jordi mexi-
cà, fill de
l’exili català i
nét de l’edi-
tor del Fondo
de Cultura
Económico,
que ja fa
anys que viu
i procrea a
Valldoreix,
on porta una
vida que és
l’enveja de
qualsevol es-
criptor que
s’hi vulgui
dedicar de
ple. El seu
últim fruit és
‘La fiesta del
oso’ i l’ha
tret a Mon-
dadori.

J.S. No, no crec que sigui escrip-
tor per haver-me criat en una colò-
nia d’exiliats catalans enmig de la
selva, a Veracruz, més aviat és el
contrari: perquè sóc escriptor he
escrit sobre aquestes històries que
estan relacionades amb la meva
infantesa. Ser escriptor és una
cosa inevitable.

A.C. Sí, però hi ha infanteses que
marquen molt i viure en un món
tancat envoltat d’intel·lectuals hi
devia ajudar.

J.S. Durant l’exili, la gent que so-
brevivia més bé eren els intel·lec-
tuals. Si hi ha guerra i has de fugir,
el millor és ser escriptor. Jo ho sóc
perquè era un gran lector des de
petit: tenia temps i llibres. Va ser
important que mai ningú em di-
gués que em posés a llegir. Als
meus fills jo tampoc mai els he
suggerit que ho fessin ni els he
predicat les bondats de la lectura.
Simplement, llanço a la taula de la
sala els llibres que els poden agra-
dar.

A.C. Quina edat tenen?

J.S. Vuit i cinc, és a dir, que llanço
Tintins damunt la taula. Jo llegia
Salgari, Verne i sobretot L’illa del
tresor, que és una novel·la mera-
vellosa. Ja més de jove, llegia Juan
Marsé, que era molt popular a
Mèxic, molt més que aquí, que es-
tava prohibit. Recordo també el
disc de Serrat de poemes de Mi-
guel Hernández: així vaig arribar a
la poesia. Jo era un nen atípic, lec-
tor de poemes.

A.C. I ara ets un adult atípic, lec-
tor de poesia.

J.S. Durant el dia tinc hores de
lectura. Em llevo a dos quarts de
cinc i escric. M’aturo a esmorzar
amb els meus fills i a la una plego.
La poesia la llegeixo en moments
aïllats del dia, mentre menjo o em
faig un te per descansar de la
novel·la i l’assaig. Hi ha períodes
de molta intensitat narrativa men-
tre faig les meves novel·les i recor-
ro a la poesia de manera gairebé
terapèutica. Em conserva el to per
escriure. És com un diapasó per als
músics. Jo volia ser poeta abans
que res i la prosa em semblava una
cosa vulgar. L’element del so m’in-
teressa molt en les meves
novel·les.
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A.C. I les llegeixes en veu alta, su-
poso.

J.S. Sí, sempre, i sempre trio un
sound track, un sol CD que repetei-
xo durant dos anys. Quan l’escolto,
tinc ganes d’escriure. És com el gos
de Pavlov. Sempre hi ha un ritual
que acompanya l’escriptura. Vaig
descalç, fumo només quan treba-
llo, fins i tot quan estic amb amics i
encenc un cigar, em vénen ganes
d’escriure. També sempre escric
sense dutxar-me, si no, sento que
em trec alguna cosa de sobre. Els
dies que escric dutxat és un fracàs
narratiu. Si ho faig amb xandall és
una jornada exitosa. I, a la tarda,
baixo a la terra amb la dutxa. Si hi
ha algun nus per resoldre, faig una
volta amb bici. Tot plegat m’ajuda
a crear l’ambient quan m’assec
amb la llibreta.

A.C. Amb la llibreta? I l’ordi-
nador?

J.S. No m’agrada, perquè perds
el rastre del que escrius. És impor-
tant veure com has arribat a certa
conclusió en la història. En l’escrip-
tura a mà hi ha un caos que t’obliga
a parar més atenció. Que es vegi bé
a l’ordinador, et pot fer creure que
està ben escrit.

A.C. Això que dius, que agafes la
bici per escriure, m’ha recordat el
Murakami, que fa maratons.

J.S. Jo no arribo a tant! Però, mal-
grat la imatge que hi pot haver del
novel·lista com a paio viciós, sí que
és cert que tenir una bona forma fí-
sica ajuda a escriure, com a mínim
el dia a dia ha d’estar controlat per
poder-te llevar. La novel·la té algu-
na cosa de marató per la voluntat i
la disciplina que demana. Jo em
quedo sol a casa i la batalla del
novel·lista és no caure al sofà a
veure les sèries davant de la tele.
Sóc bastant calvinista a l’hora de
treballar i el dia que no treballo, no
el mereixo. Acabo veient les pel·lí-
cules amb culpa i trio les que em
serveixen. Diguéssim que com a es-
pectador de cinema, gaudeixo poc.

A.C. Però l’avantatge del
novel·lista és que, facis el que facis,
et passi el que et passi, sempre et
pot servir per a l’obra.

J.S. Sí, però has de reprendre el
fil, i això et dóna la força de conti-
nuar. El poeta ha de reinventar
cada cop.

A.C. Continues fent poesia?

J.S. No m’atreveixo a publicar-la.
Em sento més segur fent novel·les,
controlo més la situació, potser per-
què és un art que puc sistematitzar.
No hi ha ni una sola paraula que no
estigui controlada per mi. La poesia
és un art més capritxós. No pots
seure un dilluns al matí i dir: “Es-

criuré un poema”. La novel·la pots
escriure-la sense tenir-ne ni ganes i
et pot sortir tan bé com quan estàs
inspirat. Les pàgines inspirades
tenen bons moments, però les es-
crites contra una mala nit, contra la
ressaca, costen tanta feina que que-
den molt ben fetes i serveixen de
suport per a les altres.

A.C. Qui t’acompanya en aquests
viatges? Quins són els teus escrip-
tors afins, que no tenen per què ser
els teus favorits?

J.S.Al prestatge on sempre vaig,
hi tinc Navokov i Valle Inclán, que
són dos escriptors totèmics. Hi tinc
dues fotografies, de Joyce i de
Buñuel. Hi ha una equació rara, ho
reconec.

A.C. Doncs ja tenim deures: expli-
citar la ics.❋
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