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El poeta, periodista i activista
cultural David Castillo (Barcelo-
na, 1961) ha publicat la seva ter-
cera novel·la: El mar de la tran-
quil·litat (Proa). És una història,
potent, sobre la pèrdua de les
il·lusions, els desencants de
l’edat adulta i les esperances
que, a pesar de tot, no moren
mai.

La novel·la desprèn un aire
inconfusible d’autenticitat. El
que hi contes sona a real i a
viscut. Quin grau hi ha d’auto-
biografia?

És totalment autobiogràfica.
En el fons, les memòries són un
gènere de ficció. I no és que jo
hagi fet unes memòries, entén-
me. Però sí que he utilitzat la
meva memòria per fer la
novel·la.

Això deu ser cert sobretot en
els episodis d’infantesa i
d’adolescència, quan relates
les aventures dels protagonis-

tes en els barris barcelonins
del Carmel i de Vallcarca de fi-
nals dels 60 i principis dels 70.
Perquè, amb el protagonista
quan és gran, hi tens poc a
veure. Ell, per començar, és
empresari...

Bé, tots dos som autònoms.

Sí. I a ell l’empresa li ha fet fa-
llida i tu et dediques a la cultu-
ra, que sempre està en fallida.

Sí. I a tothom l’ha perseguit Hi-
senda, en un moment o un
altre. Bromes a part, les vivènci-
es dels cinc o sis personatges de
la novel·la són les vivències de
seixanta o setanta persones
reals, que jo he concentrat i des-
til·lat a l’hora de fer el llibre.
Igual que el protagonista, jo
també tinc molts amics que han
acabat devastats per l’alcohol i
les drogues, pel desencant i per
la rutina. Jo he intentat contar la
meva experiència i la meva visió
d’aquells anys a través d’un fil-
tre de caire neorrealista, a la
manera de les novel·les de Pave-
se o de Pasolini.

És un món dur, el que retra-

lona. Per atracar, com a mínim
calen dues persones: un que vigi-
la i un que entra. Ell ho feia tot
sol. Quan érem petits, al principi
no li deixàvem jugar amb nosal-
tres, perquè el consideràvem un
marginal. Fins que un dia va
jugar a futbol amb nosaltres i
vàrem descobrir l’important que
podria ser per l’equip. Va acabar
sent-ne l’estrella, el que tirava els
penals. De gran va tenir la mala
sort que un dia anava pel barri
xinès, el varen atracar i ell es va
treure la pistola i es va carregar
l’atracador. És tal com ho explico
a la novel·la. La policia el va en-
xampar i el va treure de circula-
ció de mala manera.

Et prens la literatura, també,
com una teràpia? Per purgar o
domesticar els fantasmes del
passat?

La primera novel·la que vaig
fer, El cel de l’infern, sí que tenia
un component terapèutic. Per-
què la mort del meu cosí
m’havia afectat molt i vaig tenir
la necessitat d’escriure sobre
l’experiència. Com que després
molts dels meus amics van co-
mençar a morir en bateria,
però, m’hi he anat acostumant.
Pensa que, dels amics que vaig
tenir a Barcelona dins el món de
la contracultura i del llibertaris-
me, molts varen tirar pel camí
més sòrdid: el de la droga.

Ja ho diu un dels personat-
ges: “Ones de cervesa, marees
lentes d’heroïna, huracans de
cocaïna i vendavals de fum de
haixix (...). Mata més un
d’aquests barris que un bom-
barder americà”

Sí. Però jo ho explico sense vic-
timisme. Molta d’aquella gent es
va abocar a la droga amb plena
consciència del que feien. Amb
la idea d’experimentar amb el
propi cos fins a les últimes conse-
qüències. Vivien instal·lats sobre
l’abisme. Se xutaven heroïna
com qui llegeix la Bíblia o recita
l’Alcorà, esperant una revelació
extrema. I, entre els que duien
molta mala vida, hi havia de tot.
Jo tenia amigues que duien una
vida normal de perfectes mes-
tresses de casa i que, al mateix
temps, estaven enganxades a
l’heroïna. També hi havia molts
poetes, editors... Tots, o la im-
mensa majoria, varen acabar
morint. En el moment àlgid de
l’heroïna, no es podia ni posar
un peu dins el barri xinès. L’LSD
també va pegar molt fort. Estic
convençut que, entre la gent que
ara tenen entre cinquanta o sei-
xanta anys, hi ha un brot d’esqui-
zofrènia provocat específica-
ment per la ingesta d’LSD.

tes. Un món que es va endu-
rint a mesura que els perso-
natges es van fent grans.

Sí. Però jo sobretot recordo
aquells temps d’infantesa i
d’adolescència com una època
d’hiperventilació, de viure en lli-
bertat, d’estar en un reducte na-
tural situat just al cor de Barce-
lona. Quan em diuen que sóc un
poeta urbà, no puc evitar som-
riure. Perquè, si bé és cert que la
meva obra és molt urbana,
també ho és que vaig créixer en
un espai en què hi havia cabres,
ovelles, cavalls...

Com eren els companys ado-
lescents del barri de Vallcarca?

Hi havia de tot. Des de gent
que procedia de famílies de clas-
se mitjana baixa fins a d’altres
que procedien de famílies aco-

modades, típiques de la petita
burgesia catalana. Pensa que
Vallcarca està situat entre Sant
Gervasi, més de classe alta, i el
Carmel, més de classe mitja
baixa. El que més recordo
d’aquells anys és la llibertat i
l’alegria. Els jocs, els problemes
amb la policia, les baralles amb
les bandes rivals...

De totes maneres, alguns dels
personatges, per exemple el
Freddy, sembla que ja estaven
condemnats d’entrada. Com si
una fatalitat els empenyés.

El Freddy, que va existir, era
una persona especial, molt tan-
cada, amb problemes grans de
comunicació. Jo el recordo com
un zombi. Va ser un d’aquells
atracadors solitaris que durant
un temps va haver-hi per Barce-
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