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Pep Coll (Pessonada, Pallars,
Jussà, 1949) —que acaba de publi-
car Nius, amb l’editorial Proa, una
novel·la coral ambientada en un
càmping pirinenc— és un
d’aquests homes que contribuei-
xen a fer gran una literatura, per-
què del substrat local en saben fer
i en fan una literatura global. La
seva trajectòria arrelada al paisat-
ge pirinenc li ha valgut reconeixe-
ments com el premi Sant Jordi per
Les senyoretes de Lourdes, amb po-
lèmica religiosa inclosa. Ara conti-
nua aquesta trajectòria literària
amb Nius, una novel·la coral am-
bientada en un microcosmos ben
particular com és el d’un càmping

dels Pirineus, un espai social que
pot servir com a al·legoria de la
societat contemporània. En el lli-
bre plana tot l’esperit de Coll en
estat pur i una literatura que, si bé
pot semblar fàcil de fer, és d’una
gran complexitat.

Aquesta és una novel·la coral,
amb moltíssims personatges,
però sorprèn la importància que
hi doneu a alguns elements ani-
mals. Us va costar trobar-hi el to?

Em va costar moltes provatures i
molts intents fallits, perquè una
novel·la és una ruta plena d’in-
tents fallits fins que trobes el camí
que busques, i en aquest cas tenir
animals com a personatges hi
venia exigit perquè aquesta és una
novel·la sobre la vida, i els animals
hi tenen lloc. En la construcció

militant, però se’n poden extreu-
re conclusions ecologistes.

Sí que és clar que la novel·la es
mou per les vostres contrades
habituals, pels Pirineus, que
heu convertit en el paisatge es-
sencial de la vostra obra...

Sí, no hi queda clar quin Pirineu
és, si el català, l’aragonès o el na-
varrès, però és clar que són els Pi-
rineus. En aquesta ocasió no volia
acabar de definir el lloc precís.

I a qualsevol que llegeixi el lli-
bre serà inevitable que li vin-
guin al cap altres tragèdies na-
turals com la del càmping de Bi-
escas, on el 1996 hi moriren 87
persones...

Sí, és inevitable pensar en la tra-
gèdia de Biescas, i també en algu-
na altra com la del càmping dels
Alfacs i en algun atemptat terro-
rista. De fet, aquestes són les tres
amenaces incontrolables del
segle XXI i per això no és casual
que l’obra estigui ambientada en
el 2001. La riuada se n’emporta
moltes coses, com els atemptats
de Nova York s’emportaren mol-
tes coses. A finals del segle XX es-
tàvem en un món més còmode i
ara no ens sentim còmodes, i
aquesta riuada del meu llibre
també s’emporta determinades
formes de vida, com se les han
emportades les grans amenaces
que vivim.

El càmping és una al·legoria
del món, un microcosmos?

És una al·legoria de petits micro-
cosmos. En un càmping es viu
una actitud molt animal, la de la
competència per l’espai. Els cam-
pistes arriben i el primer que fan
és colonitzar la seva parcel·la,
mostrar-hi una actitud de propie-
tat, que és la mateixa que tenen
les famílies quan arriben a una
platja i fan una estesa de tovallo-
les per marcar-hi el territori, i que
sens dubte ens trasllada a l’in-
conscient de la nostra època de
caçadors recol·lectors, quan mar-
càvem el territori.

Suposo que un dels moments
més complicats arriba quan
s’han de fer els desenllaços de
la vida dels personatges després
del cataclisme...

Sí: intento reflectir com una tra-
gèdia ho canvia tot, però també
com continua apareixent la vida
per una altra banda. El que he in-
tentat amb tots aquests personat-
ges corals és que sempre hi ha-
gués sorpresa final i desenllaços
en alguns casos sorprenents, per-
què les tragèdies rebenten les
portes i de vegades obren nous
horitzons, i les vides que es des-
fan ajuden a obrir altres vides.

d’un càmping hi ha alguns animals
que en treuen profit i d’altres que
en surten perjudicats i foragitats.

Sembla que en algun moment
us heu divertit, buscant tons di-
ferents per a cada personatge,
fins i tot recorrent a l’èpica quan
parlau de formigues...

Divertit no és ben bé la paraula,
perquè quan fas una novel·la
d’aquest tipus, amb tants de per-
sonatges –bé, en realitat quan fas
qualsevol novel·la–, tot suposa un
esforç i una concentració molt
gran fins que ho tens solucionat.
Constantment hi has de buscar
sortides, i les formigues, en aquest
cas, són un contrapunt a la vida
humana, on tot és tan individualit-
zat. El cataclisme m’hi serveix per
mostrar com actuen uns i altres, i

aquesta és una novel·la sobre la
vulnerabilitat dels nius que ens
construïm, i que mostra que hi ha
altres classes d’organismes vius i
altres classes d’habitacles.

Es pot llegir Nius com una
novel·la ecologista?

Es pot interpretar com una
novel·la ecologista, però és un
ecologisme que no és ni evident
ni militant, i en tot cas no entra en
cap ortodòxia ecologista. No és
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A finals del segle XX
estàvem en un món més còmode

«Les tragèdies rebenten 
les portes i de vegades 
obren nous horitzons, 

i les vides que es desfan 
ajuden a obrir altres vides»

«

«Nius és una novel·la sobre la vulnerabilitat 
dels nius que ens construïm i que mostra 
que hi ha altres classes d’organismes vius 
i altres classes d’habitacles»


