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L'escriptor
dels fils
invisibles
Eduard Márquez triga tres anys de mitjana per a
cada novel·la, i això que amb prou feines sobrepassen el

centenar de pàgines. Aquesta proporció ja permet endevinar

que ens trobem davant un autor foll per la depuració i que

realitza una ingent tasca a l’hora de documentar-se.

El seu darrer lliurament és La decisió de Brandes, a

partir del qual s’articula aquesta entrevista en

profunditat, una de les poques concedides per l’autor.

(Text: Àlex Gutiérrez. Fotos: Maider Mendaza)

a sort de John Ford, en deien. A
la pel·lícula Qué verde era mi valle, l’actriu Maureen
O’Hara es casava a contracor amb un terratinent. En
l’escena en què pujava a la calessa amb el seu espòs, el
vel del vestit s’elevava majestuós cap al cel, mogut pel
vent, en una imatge molt poderosa. Era el perfecte
símbol dels desitjos íntims de la protagonista, que
anhela en realitat consumar una aventura amb el ca-
pellà de la parròquia, cap on assenyalava el vel. Anys
després, preguntada sobre la xamba de John Ford de
capturar la màgia d’aquells capricis eòlics, Maureen
O’Hara revelava: “La sort de John Ford? Se’n recor-
den d’aquella escena del vel? Hi havia sis persones
movent i alçant els fils, fora de quadre”.

També es podria parlar de la sort d’Eduard
Márquez. La seva última novel·la, La decisió de Bran-
des, aparentment se sosté sola en l’aire. Fins que co-
neixes l’autor i, d’una maleteta de roba, extreu un munt
de fulls on tot està minuciosament anotat: les línies
de cada unitat temàtica, les paraules repetides a cada
pàgina, esquemes geomètrics sobre com disposar els
diferents salts en l’acció perquè siguin tan subtils com
sigui possibles. És a dir, que t’atanses a aquesta cons-

trucció flotant, incrèdul com un sant Tomàs, i topes
de ple amb una bastida de fibra de vidre, invisible però
complexa, que és la que sosté l’artifici literari. Márquez
ha invertit tres anys en la confecció d’aquest petit vo-
lum, que gira entorn de la presa d’una decisió, en apa-
rença no gaire transcendent. El seu control sobre l’obra
és total, i després de l’entrevista se n’orgullirà perquè
ningú no ha trobat encara l’errata dels seus llibres an-
teriors. També el veuré neguitejant-se davant la Mar-
ta de l’editorial, per si la impressió de la portada es fa
amb els tons adequats. “Estàs tres anys treballant-hi”,
m’explicarà més tard al taxi que ens duu de l’editorial
a l’estudi de la fotògrafa, “així que no vull que els im-
pressors vagin amb presses i esguerrin el detall del
quadre de Cranach de la portada”.

Aprofitant una absència de l’editora, ens cedei-
xen el seu despatx. Armats cadascun amb una ampo-
lla d’aigua fresca, arrenquem l’entrevista just al bell
punt en què –és festa major al Raval– proven l’equip
de so per al ball de la nit. Al llarg de la conversa sona-
ran, consecutivament, samba, reggae, rock català,
disco, patxanga... Res, però, sembla destorbar el nos-
tre escriptor.

L



BZN_52

//
/L

lib
re

s

La memòria és un dels temes centrals de les teves
tres novel·les, si bé abordat des de prismes diferents.
¿Tenies intenció d’escriure un tríptic sobre la ma-
tèria?
No hi ha una decisió a priori. És un tema recurrent,
una de les meves angoixes, o potser neguit. En tot
cas, un motiu sobre el qual m’agrada donar voltes.
Què sabem? Què deixem? Què sabran de nosal-
tres? Què ens prenen? Què mantenim? Què con-
servem? Som el que ens expliquem a nosaltres ma-
teixos i, en certa manera, les tres novel·les represen-
ten tres maneres d’enfocar un problema que em
preocupa: plantejat des d’una perspectiva entomo-
lògica i de conservació en Cinc nits de febrer, la recu-
peració de la memòria en el cas d’El silenci dels ar-
bres i, pel que fa a La decisió de Brandes, és una refle-
xió sobre què som, què expliquem i què sabem dels
altres. I què sabran de nosaltres demà. És aquella
pregunta que et fas: què sé jo del meu pare?

La memòria i el bagatge són essencials per confi-
gurar-se una identitat.
Evident, i aquest és un altre dels prismes del llibre.
Identitat i memòria són els dos temes que més em
preocupen. Hi ha gent que m’ha dit que estic sem-
pre parlant sobre problemes d’identitat. I que ho
feia també, però d’una manera més experimental,
en els primers llibres de relats: la figura del doble,
de l’usurpador, copiar la identitat d’algú perquè amb
la meva no en tinc prou, prenc la vida d’un altre
perquè no sé com viure la meva, etcètera.

Quina va ser la gènesi de La decisió de Brandes?
Tot va començar amb aquest retall de diari del fe-
brer de 2003. [Extreu un retall d’El País, d’una car-
peta farcida de papers.] El que s’explica em va ser-
vir per descobrir un tema del qual jo no tenia la
més remota idea: un hereu reclama un quadre ro-
bat al seu dia pels nazis i que actualment es troba a
la Thyssen Bornemisza de Madrid. Vaig descobrir
el tema del pillatge de les obres d’art durant el na-
zisme. Començo a estirar el fil, llegeixo molt, de-
mano bibliografia, encarrego llibres en anglès per
penetrar en el tema... fins que arriba un moment
que en un dels articles explica l’anècdota real en
què es basa el llibre, protagonitzada pel pintor
Georges Bracque.

Brandes rep la visita d’un emissari de Göring que
li fa la proposta de retornar-li els quadres que ha
pintat a canvi d’una obra de Cranach que ell con-
serva com a herència familiar.
Vaig estar durant mesos i mesos buscant informa-
ció, intentant saber què va fer George Bracque. Ni
la seva última biografia, publicada no fa gaire, no
diu què va decidir George Bracque. Llavors vaig
dir-me: “m’ho invento jo”. Vaig intentar construir
un pintor que no era Bracque, però que ho podria
ser. Els noms Bracque i Brandes s’assemblen molt.
Però el pintor meu el converteixo en un expressio-
nista alemany perquè m’interessa més com a movi-
ment pictòric.

El meu protagonista
peteix la repressió d’un

sistema manicomial
i ell, des de la seva

petita situació
individual, planta cara

amb un acte
aparentment anodí
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Acostumats a retrats de resistències èpiques i col-
lectives, el teu llibre posa la lupa en un petit acte de
dignitat individual, d’aparença intranscendent...
Les resistències col·lectives eren molt propícies, amb
el rerefons nazi. Però jo volia que el meu protagonista
no fos jueu. Volia que no patís pel fet de ser jueu sinó
perquè algú ha decidit que la seva pintura és degene-
rada. Pateix la repressió d’un sistema manicomial i
ell, des de la seva petita situació individual, planta
cara amb un acte aparentment anodí. És la grandesa
dels petits actes, que és el tema vertebrador del llibre,
a banda del de la identitat i la memòria.

Prosa, doncs, de les petites vibracions?
Sí, la petita història. Recordo la primera vegada que
vaig sentir parlar de la intrahistòria unamuniana:
els actes individuals íntims que fan que la vida d’un
individu tingui sentit. La nostra petita i humil ma-
nera de moure’ns...

De fet, el pare del protagonista l’adverteix explíci-
tament que és en els petits detalls on es troba l’es-
sència.
La resta és faramalla. Hem d’intentar donar a la
nostra petita i humil manera de fer el millor de nos-
altres mateixos. I d’això n’estic absolutament con-
vençut, ja no com a escriptor sinó com a persona.
El que passa és que el món en què vivim això no ho
accepta gaire. Estem massa acostumats a les grans
paraules, a les grans presències...

El teu pintor, a les acaballes del llibre, s’agafa a
Matisse i recorda una frase seva sobre la funció de
l’art segons la qual es tracta “d’oferir, de retruc, una
butaca on reposar les fatigues del dia a dia”.
Sí, però l’essència és la recompensa que obtenim
pel que fem, no ha de venir de fora: jo la trobo en el
dia a dia, en les meves vuit o deu hores d’escriptura.
Treballar per a la resta no té cap sentit: ja vindrà, si
considero que ha de venir. En el món en què vivim
això tampoc està gaire ben vist, ara la gent vol arri-
bar molt ràpid, tenir èxit, que el llegeixin, ser fa-
mós, guanyar diners… No; el procés creatiu ha de
ser el contrari.

La diferència entre vida literària i literatura, que
deia Marsé…
Jo passo. Ha de ser fonamentalment un treball in-
dividual, humil i conscient, fet amb passió, amb
ganes, sense rendir-se ni cedir un pèl a la pressió
exterior. I més si, com és el meu cas, tens el privilegi
de ser un vocacional. Jo estic fent el que volia fer
quan tenia sis o set anys.

I en pots viure, de la teva vocació?
Sí. Per això la resta no té cap interès per mi, ho deixo
a qui interessi. No ho menyspreo, però per mi és
important la meva obra, entesa com un conjunt de
llibres que van creixent orgànicament. I on els lli-
bres de nens tenen la mateixa importància que els
llibres per a adults. Les novel·les ocupen un lloc, els
contes un altre... L’exigència estilística, el rigor... Totes

aquestes coses van molt juntes i jo he d’anar deixant
que la meva obra creixi en la lentitud i el temps que
necessiti, ni apressar-la ni alentir-la.

Dit així sembla que siguis un mitjà per a l’obra, més
que no pas el vehicle motor...
No sé qui hi ha més al centre... El que és molt im-
portant és controlar-la i tenir molt clar on vas, quin
és el teu camí i el preu que estàs disposat a pagar
per arribar-hi.

Abans explicaves que dediques vuit o deu hores di-
àries a escriure. Ets metòdic? ¿Treballes seguint un
horari?
No tinc un horari estricte, però intento marcar-me
unes hores. No em poso a escriure quan em ve, no.
És una feina això, com qualsevol altra.

I reescrius molt?
Constantment. Estem parlant de processos que du-
ren més de tres anys, comptant-hi un any i mig per
a la documentació i estructura de l’obra. És molt
important tenir l’estructura perfectament marcada
abans d’escriure. Hi ha gent que diu el contrari, que
es posa a escriure sense saber on va. Bé, jo necessito
saber on vaig i per on passo. Això no vol dir que no
improvisi o canviï coses: l’estructura és una eina, no
una cotilla. Així encaro el segon any i mig per fer
l’escriptura del llibre i els repassos perquè el to sigui
adequat i homogeni.

Els teus personatges tenen noms estrangers.
¿Aquest procés de deslocalització forma part de la
cursa per perseguir allò universal?
Sí, esclar; en el cas de Cinc nits de febrer i
especialment d’El silenci dels arbres era evident. És
la idea de descontextualitzar. Una poètica del no-
temps i no-espai, no localitzar temporalment ni
espacialment, perquè crec que això és redimensionar
una mica el poder al·legòric del text, la ciutat asset-
jada a partir que els noms no són d’enlloc i de tot
arreu, perquè són noms i cognoms de diferents llen-
gües. A partir d’aquest moment el setge d’aquella
ciutat podria ser el setge de Sarajevo o el de Madrid
o el de Varsòvia. En el cas de Brandes és tot el con-
trari, hem caigut de peus dins la realitat històrica i
això exigeix noms i és l’única novel·la que fins ara
pràcticament tot el que es diu és veritat, l’únic que
ho hem hagut de ficcionar, perquè no sé què és el
que va fer Bracque. Jo, que havia defensat la poètica
del no-temps i no-espai, he fet justament el con-
trari... Però la història ho demanava.

Utilitzes la primera persona per primer cop. Per què?
M’interessava molt que fos explicat des de l’interi-
or. Com que no estic mai segur del que faig, la mi-
llor manera de saber si has encertat és provar-ho. I,
de fet, quan tenia unes vint pàgines de la novel·la
escrites, vaig provar què passaria si la reescrivia però
en tercera persona. Doncs perdia molt, vist des de
fora. Volia també que les limitacions de les quals ell
parla les visqués en pròpia pell. Quan ignora què

pensava el seu pare sobre un afer, és perquè ja no hi
és. I per mi reflexionar sobre això en aquell llibre
era molt important. A mesura que vas creixent et
vas envoltant d’absències, de portes tancades a mons
que queden totalment closos. En aquell moment
t’adones que de tal persona no en saps res.

És una reflexió viscuda en pròpia pell?
A mi, això, fa vint anys no em preocupava. Ara em
preocupa. Et vas trobant que el retorn al teu passat
és ple de portes tancades i tampoc estàs segur de si
el que saps és veritat.

Tothom construeix el seu relat.
Evidentment. Per això era interessant que fos des
de dintre: com podríem veure la construcció d’un
relat des de fora?

El pas a la primera persona ha implicat que el to
sigui menys fred i analític que en les dues novel·les
precedents...
Sí que les dues anteriors novel·les tenien un to ana-
lític molt fort. Però aquesta vegada el protagonista
arrenca la narració quan s’està morint: el seu neguit
és molt més orgànic, molt més interior, el trasllada
molt més. I volia, tu has dit la paraula, volia que fos
menys analític.

T’ha costat ser més visceral?
Sí. M’ha costat molt anar-me allunyant d’aquella
manera de plantejar les històries que per a algunes
persones és tan freda.

I el curiós és que les situacions que descrius són ben
calentes, a pesar del to gèlid.
Bé, han passat vuit anys. La veritat és que t’adones
que potser ara, amb vuit anys més d’experiència vi-
tal i creativa, puc plantejar-me les coses d’una altra
manera.

Seguint amb l’estil, les teves frases són inconfusi-
bles: curtes i proteiques. ¿Tanta depuració és una
influència de la teva etapa com a poeta?
Sí, indubtablement.

L’essència és la
recompensa que
obtenim pel que fem,
no ha de venir de fora:
jo la trobo en el dia a
dia, en les meves vuit
o deu hores d’escriptura

“

”



BZN_54

//
/L

lib
re

s

No publiques en vers des de fa molts anys. ¿Conti-
nues escrivint poesia o mantens aquest vessant con-
gelat?
No, jo en vaig escrivint! Tinc al meu ordinador una
carpeta amb poemes... No m’hi assec a escriure’ls
com abans, sinó que de tant en tant em vénen imat-
ges i les converteixo en poemes. De l’herència de la
poesia n’estic tremendament orgullós i content, per-
què allò et dóna un tractament de la llengua que
molts narradors no tenen. Lobo Antunes deia fa
poc en una entrevista que envejava els poetes. Té
molta raó. Molts prosistes no tenen el mínim sentit
de la llengua, o del ritme, o de la musicalitat en les
seves frases. Agafes moltes novel·les i no aguanten
una lectura en veu alta: són cacofòniques, reblei-
xen, la prosa està desballestada...

Aquesta influència també genera novel·les molt
curtes.
M’interessa molt més un llibre curt i intens, que no
a l’inrevés. M’interessa un llibre que es pugui llegir
en tres hores, si és possible d’una tacada, com un
poema, en el qual totes les parts són fonamentals.
En el cas que deies de La decisió de Brandes potser
és la novel·la amb menys trama, però i tant si en té.
Sembla que no hi sigui perquè la volia amagar, vo-
lia que fos un llibre que s’aguantés aparentment en
el buit, a partir d’un individu que reflexiona sobre
la seva vida i, tal com has assenyalat, justament al
final, d’aquesta vida.

Un individu, a més, que no deixa descendència.
Exacte. La figura de l’últim m’ha preocupat durant
molt de temps.

En el teu cas, ets un últim?
Jo tinc una filla, per tant no és el meu cas, però recor-
do haver-ho parlat amb gent gran que deia que arri-
ba un determinat moment quan davant ja no tens
ningú. I recordo algú en concret que deia: “Per sort
davant no, però per darrere sí que en tinc”, perquè
arriba un moment que tu ets els primer de la fila. Hi
ha un moment en què tu ets el darrer dipositari d’allò,
i si no tens ningú darrere ha de ser molt dur perquè
ets, com diu molt bé Brandes, l’últim dipositari de la
memòria dels absents. El que mori amb mi, morirà
definitivament, perquè no tinc manera de transme-
tre-ho. Encara que sigui amb mentides!

El més irònic és que no sabem com va acabar la
història real. I per tant és un exemple trist d’aques-
ta desaparició irrevocable.
Evidentment. Per tant, per mi era molt important
que Brandes estigués a punt de morir i fos l’últim
perquè amb ell acaba tot, i és el que neix i el que
dóna el màxim sentit a aquest discurs entre fictici i
real d’una memòria. Ell ho diu: la gent que entri a
desmuntar el meu estudi què pensarà dels meus ob-
jectes. Tu ho has pensat mai?

Sí. Jo sóc un últim, així que els drapaires tindran
feina a desballestar-ho tot.

Per tant, la teva història acaba allà. Reflexionar so-
bre això per mi era important.

Tornem al refugi de la literatura. El teu estil és prou
únic dins del panorama literari català. Quins són
els teus referents?
És cert que els meus referents no vénen de la litera-
tura catalana. Això no vol dir que no la llegeixi. Crec
que la conec però hi tinc molt pocs col·legues, po-
dria esmentar-ne pràcticament un o dos. Sóc molt
amic de Ramon Solsona, una persona que està lite-
ràriament lluny de les meves preocupacions, però
un gran escriptor i, per tant, ens entenem molt bé,
o bé Àngel Burgues. Tampoc sé quins són els meus
referents: continuo llegint molta poesia i hi ha al-
guns autors que per mi han estat fonamentals, però
curiosament poden semblar molt lluny del que es-
tic fent. Per mi autors fonamentals poden ser per-
fectament Proust, Faulkner, Beckett, Kafka… Però
demà podria dir uns altres quatre noms. Ara fa
mesos que estic llegint Eugenio de Andrade, per
exemple. Ha estat un redescobriment. Aprofitant
que acaben de treure les seves obres completes a
Galàxia Gutenberg també estic rellegint Valente...
Va d’una banda a l’altra, l’altre dia estava amb l’úl-
tim llibre de Martin Suter a Anagrama, Lila Lila,
com puc estar llegint El quinto en discordia, de
Robertson Davies, una meravella de llibre.

També hi ha molta música. Quin peu calces en
aquest camp?
Els meus referents musicals són Bach, Coltrane,
Patti Smith per dir-ne un de rock, de musica clàs-
sica i de jazz. Escolto i escric constantment sentint
la Patti Smith, perquè enllaça amb la meva joven-
tut, escolto una cantata de Bach cada dia i no paro
d’escoltar constatment John Coltrane. I això és tan
important com anar a veure una exposició. Recor-
do la primera vegada que vaig veure una mostra de
Willem de Kooning. Per mi va suposar tal trasbal-
sament que va ser l’origen del meu primer llibre de
relats. Recordo també l’efecte que em va fer l’expo-
sició de Rothko.

Les diverses formes de l’art són prominents als teus
llibres. I sovint es troba una dialèctica entre allò
que podríem dir vida real i vida mental, amb totes
les reserves taxonòmiques per a aquests dos ter-
mes.
Tots dos són substrats de la realitat. Crec ferma-
ment en la importància de la creació i en la impor-
tància de gaudir de la creació dels altres. Crec fer-
mament en el poder de la paraula, en el poder del
so, en els colors, estic totalment convençut que
moltes vegades un poema, una melodia ens ha sal-
vat una tarda, crec fermament en la força d’això, ja
no com a arma, que és el cas claríssim d’El silenci
dels arbres, de plantar cara a la barbàrie a través de la
creació, a través de la sensibilitat, sinó fins i tot en
la vida quotidiana. A través de la paraula dels altres
jo em puc salvar i puc aconseguir que la meva vida
tingui un sentit.

M’interessa molt més
un llibre curt i intens,

que no a l’inrevés.
M’interessa un llibre

que es pugui llegir en
tres hores, si és possible

d’una tacada, com
un poema, en el qual

totes les parts
són fonamentals

Els meus referents no
vénen de la literatura
catalana. Això no vol
dir que no la llegeixi.

Crec que la conec però
hi tinc molt pocs

col·legues, podria
esmentar-ne

pràcticament un o dos
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Fa un parell de mesos entrevistàvem a Benzina
Yasmina Reza i ella explicava que, si bé obtenia
aquest plaer com a lectora, en canvi com a escrip-
tora no necessitava el lector, no li interessava co-
municar-se amb ell.
El lector el necessites per una qüestió tan prosaica
com el fet que sense lector no vens llibres i per tant
no vius. El lector és allà i és fonamental, però no el
tinc present quan escric. Faig el que a mi m’interes-
sa, genero el món que a mi m’atrau i escric en l’estil
que jo vull. No penso en la recepció del llibre ni en
cap lector abstracte ni concret. El lector és allà i te
l’acabes trobant i és meravellós trobar-se’l. De fet,
les úniques ocasions que surto de casa és per tro-
bar-me amb lectors: no faig xerrades ni conferènci-
es, no vaig a taules rodones, no participo en presen-
tacions de llibres, etcètera. Tota aquesta dinàmica
de la parafernàlia literària no m’interessa i no hi vull
participar. Res del que jo penso sobre el món i el
que ens envolta té cap utilitat ni cap sentit. En can-
vi sempre dic que sí a trobar-me amb lectors. Aques-
ta experiència és fantàstica, t’aporten coses, les se-
ves apreciacions, t’ajuden a millorar. Jo no puc pres-
cindir de la recepció que es fa dels meus llibres, però
la recepció veritablement important és aquesta, no
la de la premsa, la de l’entrevista de torn o la del
crític més o menys desafortunat.

Sense ànim de caure en el gremialisme, els mitjans
podem ser un bon vehicle per acostar els llibres als
lectors.
Penso que els mitjans culturals, en molt comptades
excepcions, i de les quals probablent tu series una,
estem davant d’alguns criteris molt acomodaticis. Es

tendeix en aquest cas concret a una llei universal que
és la llei del mínim esforç. Per què m’hi he d’escarras-
sar, escoltant, llegint, anant al cine o analitzant tal
cosa, si puc complir la meva feina a partir del que han
dit els altres? Molts dels vehicles cuturals del nostre
país, i probablement dels altres països, és aquesta cer-
ta tendència d’anar a allò que és segur. Cal dir també
que hi ha molt escriptor màrtir, que de seguida es
queixa... “Oh, és que tal, és que no em fan cabal”.
Mira noi, és el que hi ha. I no és patrimoni de la
cultura catalana, però a la cultura catalana s’intensifi-
ca perquè l’eco és més curt i és més petit tot.

Vas començar publicant dos llibres en castellà i
amb el recull de relats Zugzwang vas passar al ca-
talà, que ja no has abandonat. Què va provocar el
canvi?
No en tinc ni idea. Jo havia escrit fins llavors poesia
en castellà. Però va arribar un moment en què esta-
va en un cul-de-sac. Aleshores vaig veure l’exposi-
ció de De Kooning de la qual et parlava abans, arri-
bo a casa amb ganes d’escriure, engego l’ordinador,
em poso a escriure i em surt un conte en català. Em
noto còmode i dic: “provem-ho”. I després, “seguim-
ho” i ara continuo tan còmode. Què va passar?

¿Els poemes que escrius i que encara no has publi-
cat són en català també?
Sí. A vegades, ja a posteriori, penso que potser el
que va ser postís va ser escriure en castellà. Jo vaig
fer filologia hispànica i, esclar, els meus referents
eren pràcticament tots castellans o traduccions cas-
tellanes. Però després he pensat: “És estrany perquè
a casa meva s’ha parlat sempre en català”, i arriba
un dia i dius que potser el que era fals era allò, fals
entre cometes, s’entén...

Un vessant important per a tu és la literatura in-
fantil. Acostumats als teus llibres per a adults, que
són densos, sense sentit de l’humor aparent i que
acusen un to greu, costa d’imaginar-te canviant de
xip i escrivint per als més petits. Com enfoques
aquesta dualitat?
Justament els meus llibres infantils són tot el con-
trari: tenen un vessant humorístic primordial, ti-
rant a poca-solta... M’interessa molt una literatura
infantil agamberrada. Els adults tenim una certa
propensió a oblidar la nostra faceta infantil, i crec
que és molt important manternir-la, cohabitar amb
el nen que vam ser i ser capaços de donar sortides a
qüestions que no pots explicar en un adult. Jo estic
molt content d’aquesta dicotomia, la visc amb tota
la naturalitat del món, ara estic immers en el que
serà la promo del Brandes, però alhora estic maqui-
nant històries dels meus propers projectes infantils.
I em va molt bé, perquè em permet donar sortida a
un món imaginatiu, a un món poca-solta, a un món
fins i tot freakie en segons quins moments, que em
diverteixo molt creant.

¿També mantens contacte amb aquests lectors me-
nuts?

Parlar amb nanos és un privilegi! Prou nens són més
sensats i intel·ligents i llargs que molts adults que
conec. Jo escric per a nens de cinc anys i per mi és un
una lliçó brutal. També hi ha una altra qüestió, més
pràctica, perquè és el que em permet viure de l’es-
criptura. Si jo hagués de viure de la literatura per a
adults ho tindria una mica més complicat: la litera-
tura infantil es ven molt més, tinc molts més llibres
publicats per a nens, les tirades són més llargues, les
vendes són molt més llargues. Al seu moment tam-
bé va ser una decisió, la recordo perfectament, estra-
tègica. Fa sis o set anys vaig arribar a dir-me a mi
mateix que o bé buscava noves sortides o bé havia de
plegar. No pots estar permanentment picant a la
mateixa paret, perquè la paret no es mourà. Per tant,
o la passes pel costat o la saltes. I jo en aquell mo-
ment vaig estar donant moltes voltes a què podia fer
i el punt conflictiu era el mateix: no premsa, no rà-
dio, no tele, no columnes, no tertúlies…

Per què vas rebutjar aquestes vies?
Perquè no hi tinc res a dir.

Però podrien ser columnes literàries, estil Vila-
Matas per citar un exemple d’algú que no sol co-
mentar l’actualitat mediàtica.
El Vila-Matas és molt Vila-Matas... Allò ja forma
part de la seva obra, però el senyor Vila-Matas és
un cas únic. Jo no tinc res a dir que sigui interes-
sant. Què puc dir jo sobre l’atac al Líban d’aquests
dies? Alguna cosa que tingui algun interès per a
algú? Cap. ¿Anar a les tertúlies a jutjar el procés de
pau al País Basc? Es necessita molta cara per sortir
allà i pensar que el que tu dius és interessant, es
necessita molt valor.

Encara sobre la teva obra infantil, ¿creus que mai
utilitzaràs el registre més poca-solta en una novel·la
per a adults?
Sí, per què no? Si trobo el context... Cada dia m’ado-
no més que el que necessito són gèrmens podero-
sos, punts de partida on agafar-me. Encara recordo
quan vaig veure el punt de partida d’El silenci dels
arbres: Montserrat Roig, a L’agulla daurada, durant
el setge de Leningrad a la Segona Guerra Mundi-
al, explica les visites a l’Ermitage buit per un guia
del museu. Aquesta anècdota la vaig trobar
poderosíssima i va engegar El silenci dels arbres. Si
algun dia em cau a les mans un germen que m’agafi
tant pel coll que no em deixi respirar, ni viure du-
rant un temps, i allò ha de ser tractat humorística-
ment, entremaliat, ja ho faré, no ho descarto. Im-
postar-ho, no. Si no, continuaré amb la meva lite-
ratura, tu has dit greu: no sé si és tan greu, però
diguem que concentrada. M’agrada la complicitat
que es genera amb el lector quan saps que està asse-
gut en una butaca amb tu. En aquest sentit, sí que
sóc un escriptor egoista, m’agrada saber que tinc el
lector agafat. Si durant tres hores no puc oblidar-
me de la rentadora, dels nens, de la hipoteca i de la
feina... mal rotllo. Aquesta complicitat és la més
important: la complicitat que exigeix la poesia.




