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L’entrevista i la gravadora
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S í, senyor: sóc l’únic “tio sense grava-
dora” que ha gosat entrevistar Empar Moli-
ner. I veig que se’n recorda: per sobre, expli-
cava la nostra trobada en el número de maig
d’aquesta revista (sis planes i portada: caram,
les excepcions culturals). El que no és veritat
és que preguntés sense un bolígraf a la mà.
Fins i tot portava llibreta, i m’havia llegit el
pròleg de La màquina de cardar (Charles
Bukowski), que acabava de publicar.

Potser els còctels que l’entrevistador ens
diu que es bevia van jugar una mala passada
a l’escriptora. Ho dic perquè no és l’únic
lapsus que té parlant de mi. Quan em diu
“imbècil”, per exemple, se li escapa que el
famós periodista Ryszard Kapuscinski és dels
anys 30. També s’oblida de dir que va decidir
que m’“inventava” l’entrevista i que era un
“error” publicar-la sense haver-la llegit abans,
com jo li demanava –més que res perquè va
decidir-ho tard, quan ja estava escrita–. En
fi: si no van ser els còctels devia ser el xam-
pany que es va pimplar el dia que la vaig anar
a veure el que li va emboirar la memòria. Però
pregunto: en nom de la veritat, ¿hauríem, els
entrevistadors, de portar alcoholímetre i de
fer bufar els entrevistats? Jo no n’he dut mai.

Pel mateix motiu, no porto gravadora. La veritat és massa dura de pelar per
sacrificis tan petits.

Precisament poc després de visitar Moliner, vaig entrevistar Kapuscinski.
No és sant de la meva devoció, però de Moliner sí: igual que molts periodistes
el cita com un oracle. Doncs bé: li vaig preguntar si li sabia greu que no dugués
gravadora. Va aixecar aquelles celles blanques i estarrufades de gat vell que
té i em va mirar sorprès: “I ara!”. Vam estar d’acord que “per copsar l’home
autèntic la gravadora no serveix”.

L’entrevista la poden llegir a internet (Avui, 24.6.2005). Potser Moliner
dirà que me la invento. Però què hi farem: si tingués una concepció menys
pobra i totalitària de la veritat, potser la seva prosa també seria una altra cosa;
com aquest personatge que diu que representa: “Egoista, baix, egocèntric,
que ets tu (sí, sí, lector, tu) però exagerat”.

Moliner em sembla un gran exemple de l’escriptor sangonera: sense
generositat moral, que lluny d’escriure compromès amb una idea de justícia,
de posar-se al servei de la tribu, se n’aprofita, i viu d’afalagar la vulgaritat i la
mediocritat general, d’invertir els valors, de fomentar la confusió. Aquests
autors poden tenir èxit. Però acostumen a no deixar rastre, perquè escriuen
pensant només en la seva butxaca i la seva vanitat. Utilitzen els defectes
socials exclusivament pel seu benefici, no creen res. Es limiten a baixar el
llistó per fer veure que salten alt.

Ja dic que és una opinió personal. A més, tothom ha de guanyar-se la vida.
Però trobo que la seva idea de veritat periodística és hipòcrita i falaç. Quim
Monzó, que a mi m’agrada força, i del qual Moliner és un subproducte,
també té força idolatrades les gravadores i la literalitat. Algun cop ha dit
desdenyós que tot entrevistador redueix l’entrevistat als seus límits mentals.
I què vol? És que no redueix ell el món als seus, quan escriu? La veritat és la
representació humana de la realitat amb mitjans intel·lectuals, allò que un
explica des d’un punt de vista determinat amb la màxima precisió possible.
En una entrevista escrita –on hi ha moltes limitacions formals, on es perd el
gest, el to, etc.– ser precís no és repetir com un lloro el que ha dit l’entrevistat;
és reproduir la vivència de la conversa, ser tan honest i expressiu com sigui
possible. La tasca és difícil i la gravadora, si la matèria no és complicada,
prescindible.

En tot cas, amb gravadora pots manipular tant o més que sense una
entrevista. Per això Monzó, o no en concedeix o demana revisar-les abans
que es publiquin: a mi em sembla còmicament sospitós que algú doni tanta
importància a les seves paraules, que hagi de cuidar tant la imatge; trobo que
les farses han de ser més sostenibles, però ja se sap que els artistes són
maniàtics. Ara: Moliner és el súmmum. Només accepta publireportatges: no
m’estranyaria que fins i tot els còctels i el xampany fossin de mentida. Potser
només beu aigua amb colorant. El seu discurs i el seu personatge exploten
tant el facilisme que no s’aguanten lluny d’unes regles de joc que no siguin
estrictament les seves. En contacte amb la vida, esdevenen una carcassa inútil
i pedantesca. Passa com amb la seva imatge de teenager enrotllada: resulta
patètica quan veus Moliner de prop. Jo volia saber fins a quin punt era cursi
i presumida i em va quedar claríssim: incapaç de riure’s de si mateixa com riu
dels altres. Tan inflexible, covarda i encartronada com la seva prosa.

Il
·l
us
tr
ac
ió
: 

Òs
ca
r 

Sa
rr
am
ia




