
7

-¿Com va ser això de publicar la pri-
mera novel·la —Crim de Germania
(Tres i Quatre, 1980)— amb un premi
tan gros?
-En realitat ja havia publicat alguna
cosa abans. Eren poemes o parts d’an-
tologies, com ara Carn fresca
d’Amadeu Fabregat (1974) —que divi-
dia els participants entre «poetes re c u-
perables i no recuperables», jo form a v a
p a rt dels últims— o Els darrers de Jesús
Huguet (1970). Crim de Germania j a
havia estat presentada a l’editor, però
ell no en veia clara la publicació; només
ho va fer quan l’obra va re b re el pre m i .
-¿Com veus l’obra després de tot
aquest temps?
-Se sol associar un autor amb una sola
obra, a mi em passa amb el Crim. I és
una cosa que agraïsc, la veritat, per-
què n’estic satisfet i perquè ja té unes
vint edicions. Va ser una mica innova-
dora en el context de la literatura
catalana del moment, tot i que el
model d’estructura narrativa ja
l’havia fet servir John dos Passos
en Manhattan Transfer.
-Abans havies escrit Històries mar-
g i n a l s ( Tres i Quatre, 1982), un
recull de contes publicat posterior-
ment i que ara acaba de reeditar-se
dins la col·lecció «El Grill» (2002).
-Sí, he aprofitat per modificar una
mica alguns contes. És de les pri-
m e res coses en prosa que vaig
e s c r i u re, crec que pels volts del
1974. Aleshores encara estava a
París, i el meu germà va port a r
aquesta obra a la censura prèvia,
p e rquè jo pensava autoeditar- l a ,
com ja havia fet amb els P o e m e s
h o m e - t e r r a (1971), la primera
obra que vaig publicar. Amb

aquests poemes ja havia tingut algun
p roblema, me n’havien censurat alguna
cosa (un vers que deia «A qui no cre g a
en Déu que li donen pel cul», una locu-
ció popular, que va aparèixer amb
punts suspensius després de la paraula
«Déu»). El pobre Xavier també va haver
d’aguantar els insults del censor a pro-
pòsit d’Històries marginals: «Esto que
hace tu hermanito...», en fi. El dictamen
va ser «No es recomendable su publi-
c a c i ó n». Després, amb el C r i m p u b l i c a t ,
per fi va poder aparèixer.
-Algun crític ha dit que després d’un lli -
bre com el Crim no podies publicar-ne
un com les Històries...
-La gent diu moltes collonades, i això sí
vols ho poses ben gran a l’entrevista,
perquè m’és igual. En aquest país hi ha
una visió de la literatura catalana que
es vol sofisticada però que en realitat
és noucentista: generalment aparta el

món rural, que és una part del país
com qualsevol altra, i el testimoniatge
literari que se’n puga fer. Segons
aquesta collonada tampoc hauria
hagut de publicar Ribera, però en fi... 
-El següent llibre, Laodamia i altres con-
tes (Tres i Quatre, 1986), va rebre més
elogis, fins i tot ha estat lectura obliga-
tòria a la UV...
-N’estic també content, sobretot dels
contes «Laodamia» i «Sitting Bull». El
segon es basa en un fet real, quan vivia
a París, en una cambra ubicada a set
a l t u res... Treballàvem netejant cases per
g u a n y a r-nos la vida, havíem d’anar a
d u t x a r-nos a un lloc situat a vuit esta-
cions de metro d’on vivíem... Hi havia
un Sitting Bull e n o rme pintat a la pare t ,
aquell indi tenia una omnipresència tan
gran que molestava, fins que un dia
Neus, sense dir-me res, el va cobrir del
tot amb pintura. «Laodamia» també ha

tingut molt bona acollida, i s’ha
publicat en una antologia re c e n t
[la de Francesc Calafat, El conte a
Va l è n c i a (La Magrana, 1999)].
- A partir de L a o d a m i a, ¿no et vas
plantejar dedicar-te només als con-
tes, pel tipus d’obres que havies
publicat? Eren aquests dos reculls i
el Crim, que segons alguns és més
un recull que una novel·la...
-Jo no sé què és, ni tampoc em pre-
ocupa. Ja s’ho faran. El que sempre
he sabut és que vull dedicar-me a la
n a rrativa, i punt. No faig cap distin-
ció qualitativa entre les narr a c i o n s
de major extensió i les de menor.
-¿Aleshores no estàs d’acord amb
Vicent Salvador, que deia al prò-
leg de Laodamia que el conte per
«la seua brevetat suposa un salt
qualitatiu respecte a la novel·la»?

Josep Lozano:
«La literatura és per a mi un espai de llibertat, però alguns

llibres són un atemptat contra la massa forestal»

Des de la publicació de Crim de Germania, Premi Andròmina dels Octubre l’any 1979, Josep Lozano (Alginet,
1948) ha estat un dels autors més prestigiosos de la nostra literatura actual. Amb una trajectòria marcada per
altres guardons —incloent-hi el Tirant lo Blanc del 1982 per l’obra infantil El cavallet de cartó i els més coneguts
Prudenci Bertrana per Ofidi i Ciutat d’Alzira per Ribera (tots dos atorgats el 1990)—, l’autor s’ha concentrat
durant els últims anys en el seu treball per a l’administració pública —hi exerceix com a tècnic lingüístic des del
1985 i n’és funcionari des del 87—, però també en el seu doctorat en Filologia Catalana —molt de temps des-
prés d’haver estat llicenciat en Lletres Modernes per la Universitat de París VIII—, en l’elaboració de traduccions
per a Bromera —Vanina Vanini d’Stendhal, Carmen de Mérimée...— i, per descomptat, en l’escriptura de la
novel·la històrica que acaba de publicar, El Mut de la Campana, número 100 de la col·lecció «L’Eclèctica». 
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-No. Potser et diré una obvietat, però
crec que n’hi ha de tot: bones novel·les
i bons contes, i contes i novel·les terri-
blement dolents. No és superior, per
exemple, Flaubert a Borges... ni a l’in-
revés. A mi totes aquestes distincions i
discussions m’importen ben poc. 
-He sentit a dir que Ofidi (Ed. 62,
1991) seria una obra millor si l’hague-
res escurçada, que sovint sembla un
conte allargassat...
-No és així, t’ho assegure. De fet, el que
lamente és no haver-ne fet una novel·la
més densa i extensa. Crec que és molt
sucós el punt de partença, aquesta
mena de llegenda del folklore universal
s o b re una dona que dóna el pit a un
rèptil i a un xiquet alhora. Era una his-
tòria que em va contar la meua àvia,
però després vaig descobrir que n’hi ha
moltes versions. Se sol dir que aquest
fenomen crea un vincle entre el nen i la
serp, de manera que les serps no l’ata-
quen mai. Aquella idea m’enlluern a v a .
-¿Hi ha un cert to de realisme màgic,
semblant al de Laodamia?
-Sí, això venia dels escriptors hispano-
americans del boom. Jo era un gran
admirador de García Márquez, de
Lezama Lima, de Julio Cortázar, de
Borges, de Bioy Casares... La inven-
ción de Morel em va fascinar.
-¿Has escrit alguna altra obra d’aques-
ta mena que no hages  publicat?
-Home, sembla que no. Tampoc és que
tinga cap preferència exclusiva per la
novel·la històrica, simplement no em
negue cap possibilitat. La literatura és
per a mi un lloc on ser lliure, és un
espai de llibertat. Això vol dir que no
estic condicionat per cap gènere ni per
cap moda. 
-El mateix any del Prudenci Bertrana
amb Ofidi també vas guanyar el Ciutat
d’Alzira amb Ribera (Bromera, 1991).
Han dit que era el teu intent de fer una
novel·la com les de Ferran Torrent,
¿què n’opines?
-Et diré què és això: una bajanada.
Molts dels elements de Ribera ja esta-
ven presents en Històries marginals.
No tinc res contra Torrent. De fet, ha
aconseguit el que no hem aconseguit
molts: viure de la literatura. 
-Però moltes vegades sembla que
necessiten definir la narrativa valencia-
na entorn de Torrent, com si no n’hi
haguera cap altra possible.
-Sí, hi estic d’acord. És el que passa
amb la ressenya sobre El Mut de la
Campana de La Vanguardia [suple-
ment Culturas, 77, 10-XII-2003].
-Em sembla que hi ha una frase de
R i b e r a que defineix tota la novel·la:

«aquelles declaracions semblaven per-
t à n y e r, més prompte, a un treball d’his-
tòria oral que a la investigació d’un
h o m i c i d i » .
-En efecte, la trama policíaca és tan
sols un pretext per testimoniar diverses
formes de la parla de la meua comar-
ca. Tota l’obra era un homenatge per-
sonal al llenguatge col·loquial de la
Ribera.
-¿Com és que després de guanyar dos
premis tan importants el mateix any tar-
des tant a publicar una altra novel·la,
El Mut de la Campana?
-Tinc un horari laboral i, a més, un nivell
d’autoexigència poc habitual entre els
escriptors en la nostra llengua. N’hi ha
que es dediquen a traure un llibre per
a n y, cosa que considere absolutament
demencial. També has de tenir en
compte que durant tot aquest temps
m’he dedicat a fer traduccions. Josep
G regori ha estat molt amable, totes les
o b res que he traduït per a Bromera han
estat proposades per mi. D’altra banda,
és obvi que una novel·la pròpia només
ha d’eixir publicada quan n’estàs del
tot satisfet; si no és així, ¿per què l’hau-
ries de publicar? No has d’estar condi-
cionat per cap imperatiu a l’hora d’es-
c r i u re la teua obra. Ara bé: també
entenc que no puga ser sempre així. Jo
voldria escriure una novel·la i oblidar-
me’n, però sé que has de fer pre s e n t a-
cions, entrevistes... No vull pontificar
s o b re això, no crec que siga possible.
Però és evident que alguns llibres són
un atemptat contra la massa fore s t a l .
-¿Quins són els que no definiries així?
¿En podries recomanar alguns de la lite-
ratura catalana dels últims deu anys, o
dels dotze que hi ha entre la publicació
de R i b e r a i la d’El Mut de la Campana?
-Els que recomanaria no tenen res a
veure amb els últims anys: són El qua-
dern gris de Pla, les memòries de
Sagarra, l’alfaBet de Palàcios... 
-El treball de documentació de l’obra és
innegable. Per exemple, quan parles
de l’actriu i amant de Bernat Crestalbo,
Constança, refereixes les companyies
on treballava, les funcions que repre-
sentava, etc. ¿S’inspira en un personat-
ge real?
-No, no és així. El context en què es
desenvolupa l’acció sí que va existir, en
això sí que sóc tan minuciós i escru p o-
lós com calga. Crec que en la novel·la
històrica cal que hi haja unes dades
c o n c retes i, després, un marge de lli-
b e rtat per moure-hi els personatges.
Vaig llegir una tesi doctoral sobre les
o b res re p resentades durant aquells
anys i hi apareix Don Gil de las calzas

v e r d e s, que es re p resentà a Va l è n c i a . . .
Potser no exactament el mateix dia,
però això m’és igual: la companyia
existia i no me l’estic inventant. El prior
dels dominics o l’arquebisbe Aliaga
també van existir, igual com el movi-
ment per a la beatificació del venerable
Simó... M’he llegit dos dietaristes cata-
lans del segle XVII, Jeroni Pujades i
J e roni del Real, a més de tots els dieta-
ris de Perpinyà, algunes relacions de
M a l l o rca, el dietari de mossèn Porc a r,
el d’Aierdi, els dels germans Vich —en
castellà—, etc. Pel que fa a la pesta,
una relació de Pere Jacint Morlà, una
altra inèdita escrita per un jesuïta que hi
ha a la Seu del Patriarca, Un any de
p e s t a de Daniel Defoe, Els promesos d e
M a n z o n i . . .
- ¿ L’estil també s’inspira en els models
que has esmentat? S’ha dit que és
molt lliure, però ¿no seria pitjor haver
reproduït fil per randa el llenguatge
de l’època?
-Hi ha un text d’un autor castellà, crec
que s’intitulava El señor de Benbibre,
que va recrear l’Edat Mitjana utilitzant
el mateix llenguatge medieval, i això és
exactament el que no volia fer jo. Al
llarg de la història universal hi ha uns
problemes, i el llenguatge és important
però els problemes de què parles tam-
bé. El que vull és donar una certa ver-
semblança històrica sense sacrificar la
intel·ligibilitat o la llengua moderna.
Això vol dir que de tant en tant hi apa-
reixerà algun arcaisme per donar cre-
dibilitat a allò que conte, però no d’u-
na manera forçada. La prioritat és una
obra llegidora i atractiva: jo escric
novel·la, no història.  
-Però les explicacions històriques que hi
ha no són escasses...
-La història és com un mosaic, i el que
vull és afegir-hi la meua tessel·la. Es
tracta d’un mosaic oblidat, amagat o
dispers... i hi ha la meua voluntat de
p o s a r-hi tant com puga per re c u p e r a r-
lo. D’altra banda, també tinc ben pre-
sent l’objectiu de mitificar espais i fets,
això és un factor subjacent a la novel·la
i a tota la meua obra.
- ¿ Tens algun projecte que pugues contar?
-M’agradaria fer una biografia
novel·lada de Ribera, el pintor, i una
trilogia sobre un període que ens han
amagat molt: la República, la Guerra
Civil i la postguerra. Potser publicaré la
versió catalana de la novel·la breu,
Post Mortem; podria formar part, amb
alguns contes, d’un nou recull.

Felip Tobar


