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Entrevista a Joan Olivares:
«Si no haguera descobert que es pot fer literatura en valencià, 

jo no seria escriptor»

Joan Olivares (Otos, 1956) és llicenciat en Física Teòrica i fa classes de matemàtiques a l’IES Josep Segrelles
d’Albaida. És autor de les novel·les Dies de verema, Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida 1997;

Vespres de sang, Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 1999; L’estrep, Premi Andròmina dels Premis 
d’Octubre 2005, i Pana negra, XIV Premi de Narrativa Constantí Llombart 2006, que tot just ara 

publica Edicions Bromera. Ha conreat també la literatura per a infants i joves, amb les obres El regne
d’Albaríssia i El llenyater del Benicadell. A més, té una afecció incondicional pels rellotges de sol, fruit de la
qual és el volum Rellotges i calendaris solars a la Vall d’Albaida i de vora mig centenar de rellotges de sol 
que té escampats per mig centenar de pobles del País Valencià, alguns dels quals els ha elaborats conjunta-

ment amb alguns dels artistes plàstics valencians contemporanis més destacats. El pròxim febrer veurà la llum
una altra novel·la seua, Pell de pruna, Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida 2007.   

Abans d’arribar a Otos, em deixe
caure pel tobogan que la CV-40 forma
entre les muntanyes de l’Alcoià-el
Comtat i la Vall d’Albaida. Poc abans
d’arribar al poble que dóna nom a
aquesta última comarca, trenque a la
dreta per Atzeneta i continue a redós
de la Serra del Benicadell, el majestuós
pic sota el qual s’arreceren bona part
dels pobles d’aquesta bella i silenciosa
terra valenciana d’interior —i de
secà— la toponímia de la qual té clares
ressonàncies aràbigues: Salem i Ràfols
de Salem, Benissoda, Beniatjar,
Benigànim, Albaida... per bé que hi ha
també d’altres topònims d’inequívoca
filiació catalana. Sóc al bell cor de les
anomenades «Comarques Centrals
Valencianes», un «ens» territorial dotat
de personalitat pròpia que mira de
superar l’artificiositat de la divisió pro-
vincial imposada pel centralisme jaco-
bí. Un poc més avant, abandone defi-
nitivament la futura autovia del Morquí
—encara per acabar—, que comunica
la Vall d’Albaida amb la Safor i, per
una carreterera local, plena de corbes,
de clots i d’estranys imprevisibles en
l’asfalt, faig via cap a Otos. A l’entra-
da del poble m’observen a través de les
seues ulleres de pasta antiga —potser
sense veure’m— una esquifida colla
d’homes grans, tots amb el seu bastó,
sota la parsimònia lenta i sòlida dels
quatre nervis de la paret exterior del
frontó local. Faig un revolt a l’esquerra
i arribe a la plaça del Llaurador; conti-
nue amunt i, en veure el rètol del carrer
del Santíssim Crist, hi aparque a pler,
sense fer cap maniobra, i tot d’una faig

callar el rum-rum ranquejant del meu
utilitari. En baixar, no me’n puc estar de
recular cap a la plaça: hi ha quatre
rellotges de sol, l’autoria dels quals ve
avalada per alguns dels millors artistes
del país: Andreu Alfaro, Arcadi Blasco,
Elisa Martí i Rafael Armengol. Torne al
Santíssim Crist i em deixe seduir discre-
tament pels rellotges de sol d’Antoni
Miró, Rafael Amorós, Manolo Boix i
Artur Heras, fins arribar a «Ca les
Senyoretes», l’hotel i casa rural on
m’espera —puntual com un rellotge de
sol— Joan Olivares.  

-Ja he vist que el seu poble està ple de
rellotges de sol. Des de quan té aques-
ta «afecció»?

-Jo feia unes classes d’astronomia a
l’Institut d’Albaida i en un llibre que
vaig consultar per a documentar-me hi
havia un capítol que explicava com es
feien els rellotges de sol. Vaig provar i
vaig descobrir que allò tenia uns fona-
ments matemàtics i astronòmics molt
interessats, i així va ser com m’hi vaig
enganxar, perquè darrere dels rellotges
de sol hi ha tot un món, una filosofia de
vida. Durant milers d’anys la mesura del
temps ha estat una preocupació cons-
tant entre els humans. Els sistemes de
mesura han anat evolucionant al llarg
dels segles. Per exemple, vaig descobrir
un sistema de mesura de temps únic a
un poble d’ací prop, Atzeneta, que con-
sisteix a posar-se d’esquenes al sol i,
segons l’ombra que es projecta a terra,
que es mesura en peus, se sap durant
quant de temps pots regar. Aquesta és
una manera de mesurar el temps d’ori-
gen àrab, que encara s’utilitza al nord
d’Àfrica, i que a tot Europa només es
conserva ací, al País Valencià, i només
a Atzeneta. El que has vist forma part
d’una ruta-itinerari de rellotges de sol
que vam coordinar Rafael Amorós i jo i
en la qual van col·laborar alguns artis-
tes i l’Ajuntament d’Otos. 
-I a escriure, des de quan s’hi dedica?
-A mi, sempre m’havia agradat llegir i
escriure, però no havia passat mai de
les dues pàgines. No havia pensat mai
a fer-me escriptor. A partir dels trenta-
cinc anys, però, vaig començar a fer
alguns contes, vaig fer algunes
col·laboracions en diferents mitjans
locals, i vaig comprovar que allò agra-
dava, i és a partir d’aquest moment
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que vaig decidir de dedicar-m’hi més
seriosament. Quan vaig escriure Dies
de verema, m’ho vaig prendre com un
divertiment. Però quan vaig tindre la
sort de guanyar el Premi de Literatura
Eròtica La Vall d’Albaida, l’any 1997,
va ser quan vaig decidir de continuar. 
-I ara, amb Pell de pruna, al cap de
deu anys, l’ha tornat a guanyar, aquest
premi. 
-Aquesta novel·la la vaig fer sense cap
intenció. L’any passat no sabia què fer
i em vaig posar a escriure. Crec que
vaig tardar a fer-la cinc dies. La vaig
escriure d’una tirada. No podia parar
d’escriure. No podia fer cap pausa, ni
tan sols a dinar, perquè m’ho estava
passant molt bé escrivint. Òbviament,
després em vaig passar mesos reescri-
vint-la, però la base la vaig fer en
aquells cinc dies. Després, vaig buscar
una editorial que la publicara, però no
interessava ningú. És un tema arriscat.
Es tracta d’un professor que té rela-
cions sexuals amb els seus alumnes. Tot
en pla molt de broma, però clar... Tot i
que pense que el més interessant de la
novel·la potser no és tant la trama
argumental com el fet que el narrador
va abocant-hi discretament una sèrie
de reflexions i de comentaris que fa
que, sense tractar-se d’una obra auto-
biogràfica, es corresponga a la mane-
ra de pensar de l’autor real. Pel tema,
doncs, no li trobava eixida, a la
novel·la. A més, té poques pàgines.
Finalment, la solució va ser presentar-la
al premi de literatura eròtica.
-Creu que aquest «subgènere» narratiu
està devaluat?
-Sí, crec que la literatura eròtica està
una mica devaluada. Però crec també
que és perquè els editors no tenen mol-
tes ganes de mullar-se, d’innovar. 
-A banda d’aquest filó eròtic, vostè ha
conreat un altre tipus de novel·la basat
en personatges històrics de llegenda.
-Sí, m’interessa molt aquesta mena de
personatges. El protagonista de Vespres
de sang, per exemple, Felip Alfonso,
me’l va donar a conèixer un amic histo-
riador. Després, vaig llegir les investiga-
cions que n’havia fet l’historiador
Manuel Ardit. Això va ser una gran tro-
balla. Aquell home del meu poble, Felip
Alfonso, em va semblar novel·lesc. Vaig
fer també indagacions a l’Arxiu Històric
Nacional i hi vaig descobrir molta més
informació. Em vaig trobar amb una
personalitat fantàstica. El més curiós és
que, uns quants anys després, quan

vam comprar aquesta casa [«Ca les
Senyoretes»], ara fa dos anys, vam tro-
bar en un armari un pilot de papers
amb documentació que feia referència
a aquest Felip Alfonso. 
-Però, què tenia de fascinant aquest
senyor?  
-Era una mala bèstia. A principis del
segle XIX, hi ha una sèrie de gent que
decideix no pagar impostos. Es
rebel·len contra els drets dels senyors
feudals. Són quasi una màfia. El que
realment és novel·lesc és que en aquell
moment hi ha un altre personatge
increïble, Pep de l’Horta, que no se
sap si va existir o no, perquè n’hi ha
un rerefons de llegenda, però diuen
que es va arribar a demanar per ell
una recompensa de 1.000 lliures, que
era una quantitat ingent per a l’època.
I, llavors, Felip Alfonso va organitzar
una revolta contra els senyors territo-
rials a Otos. Després, n’organitzà una
altra a Llocnou d’en Fenollet i buscà
gent per ajudar-lo. Així, va convèncer
set o huit innocentots de Tous, i des-
prés els va matar i se’n va anar a
Xàtiva a cobrar la recompensa. Ardit
parlava d’una espècie de premàfia
valenciana; perquè ací, al País
Valencià, es van donar les condicions
per al desenvolupament d’una màfia a
l’estil sicilià, però no va acabar de
quallar. Hi ha, però, bastants
paral·lelismes entre Al Capone i Felip
Alfonso. La justícia mai no va poder
demostrar els crims que se’ls atribuïen.
Només els van poder empresonar per
frau fiscal.
-Algunes de les seues novel·les comp-
ten amb personatges que són avant-
passats seus o hi tenen alguna cosa a
veure.
-Sí. Felip Alfonso és avantpassat meu,
dormia en aquest llit [assenyala un
capçal pulcrament restaurat que hi ha
darrere d’ell, pegat a la paret]. «Les
Senyoretes» d’aquesta casa en què
ara ens trobem eren germanes del meu
avi. I Baldomero Alfonso, un dels per-
sonatges de L’estrep, era besnét de
Felip Alfonso i es va casar amb Isabel
Olivares, filla de Francesc Vicent
Olivares, també avantpassats meus.
Fruit del matrimoni entre Baldomero i
Isabel van nàixer Teresa i Isabel, que
van morir centenàries a finals del segle
passat i sense descendència. Teresa i
Isabel eren conegudes ací a Otos per
«les Senyoretes», d’ací el nom de la
casa.

-I la novel·la que tot just publica ara,
Pana negra, també es basa en un per-
sonatge històric.
-Pana negra és de meitat del segle XIX.
És una història sobre un bandoler
que ens ha estat transmesa per tradi-
ció oral, ací, a Otos. Vaig anar a
l’Hemeroteca de València i vaig com-
provar a través dels diaris de l’època
que la llegenda es corresponia quasi
fil per randa a les notícies. Es tracta-
va d’un bandoler romàntic molt temut
però al mateix temps molt estimat. Tot
i que el van enxampar molt prompte,
va aconseguir una fama extraordinà-
ria en molt poc de temps. Eixia als
diaris amb molta freqüència i va
exercir un gran poder d’atracció
entre els seus coetanis. Fins al punt
que, quan van condemnar-lo a mort,
l’advocat més conegut de l’època,
Aparisi i Guijarro, es va oferir a
defensar-lo i va aconseguir que li
commutaren la pena de mort per la
cadena perpètua. Després, els perio-
distes el descriuen com un gran ora-
dor i conten que algunes de les seues
víctimes, a les quals havia segrestat,
es van presentar al judici i van dema-
nar que no el condemnaren a mort. I
el seu malnom, «el Gatet», es deu a
la seua agilitat i a la capacitat extra-
ordinària que tenia per a esmunyir-se
de la Guàrdia Civil, i perquè quan ja
se n’havia escapolit miolava, se’n
burlava.
-Una de les característiques de la seua
literatura, siga eròtica o sobre perso-
natges històrics o de llegenda, és la
gran cura que té pel llenguatge.
-Jo vaig arribar a la literatura a través
de la llengua. Estic segur que si no
haguera descobert que es pot fer lite-
ratura en valencià, jo no seria escrip-
tor. A la universitat, però, vaig desco-
brir, gràcies a alguns companys i a
professors com ara Josep Guia, que
la llengua del meu poble era apta per
a qualsevol cosa, que el valencià
podia tindre una estructura quasi
matemàtica. A mi, això em va fer des-
cobrir una sèrie de mecanismes
interns insospitats fins al moment. Va
nàixer en mi l’interés per l’estudi de la
meua llengua. Em llegia les gramàti-
ques com si foren novel·les. Després,
vaig descobrir que tenia afició per
l’escriptura. Crec que això, en cas-
tellà, no m’haguera passat mai.

Juli Capilla


