
Llançament editorialCultura
Un autor no ha de reescriure”. Primera: 
un autor pot fer el que vulgui. I dos, 
penso que està molt bé actualitzar una 
obra. Per a mi, aquest llibre té una certa 
dimensió testamentària d’una època: 
he arribat fins aquí, sóc perfectament 
conscient que L’últim dia abans de 
demà, la meva novel·la de 2011, és el 
punt i final d’una recerca estilística, 
temàtica, conceptual i narrativa que 
es va inaugurar amb Zugwang i L’elo-
qüència del franctirador. El punt final 
d’un trajecte. I m’agradava molt tornar 
on vaig començar, amb els relats, per 
tancar el cercle. Digui’m obsessiu, que 
segurament és cert, però m’agraden les 
coses rodones, que la literatura tingui 
aquesta cosa de joc de miralls. I sé que 
no es pot anar més enllà de L’últim dia 
abans de demà. Ho sé intel·lectualment 
i gairebé físicament. Ho intueixo.

—No es pot anar més enllà en la 
recerca estilística.

—En la recerca de l’austeritat, de 
la nuesa expressiva, la contundència 
narrativa basada en el menys és més, 
que ha estat el meu lema els darrers vint 
anys, tot això ja està, penso que hem de 
fer altres coses, perquè si no, podem 
córrer el perill de començar a fer les 
novel·les amb ciclostil, amb la maqui-
neta. Jo podria fer mitja dotzena més 
de novel·les com L’últim dia abans de 
demà, però creativament ni m’interessa 
ni m’esperona ni crec que el lector s’ho 
mereixi.

—En aquest cicle no sols hi ha la 
recerca estilística. Hi ha també una 
cosa que és molt difícil d’aconseguir, 
aquell tipus de literatura que et con-
dueix emocionalment a un lloc on no 
has estat. I no parle de geografia.

—La literatura ha de ser tot allò que 
té d’exercici intel·lectual on hi ha l’ofi-
ci, l’aprenentatge i el treball. I després 
hi ha l’emotivitat, això que dius em 
sembla molt ben expressat: la teva feina 
com a escriptor és que el lector t’acom-
panyi en un viatge de descobriment 
narratiu i, per l’altra banda, que expe-
rimenti emocions que d’alguna manera 
el toquin, el trasbalsin. Crec que el gran 
drama, el pitjor que li pot passar a un 
llibre, és que, en acabar-lo, aquella per-
sona es quedi igual que quan va entrar. 
Si no hi ha un bri de repulsa, d’emoció, 
de complicitat, del que sigui, qualsevol 
tipus d’emoció humana, si no experi-
menta res és que som a l’encefalograma 
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Eduard Márquez posa a casa seua, que serveix també d’estudi on escriu i acumula llibres, molts 

Eduard Márquez tanca una etapa estilística amb Vint-i-nou contes menys.
I n’obri una nova de novel·les “d’alenada llarga”: “M’agradaria imposar-me 
un mínim de pàgines, perquè mai he escrit més enllà de 100 o 110 pàgines de 
DN4. Per canviar-ho tot, per treballar la sintaxi d’una altra manera. El repte 
és si sabré fer-ho”. Costa creure que no. Al marge d’això, però, ha d’afrontar 
un context hostil amb la crisi econòmica i editorial. “No sé què hem de fer els 
escriptors vocacionals, aquells que la literatura forma part del nostre ADN. 
A mi m’està resultant molt difícil un cert retorn a un cert amateurisme. Em 
costa molt acceptar que en un futur hauré d’escriure les meves novel·les a les 
vacances, que en tinc molt poques, perquè sóc autònom, o els caps de setmana. 
Tinc col·legues que ho estan aconseguint, però aquest procés d’adaptació, que 
per a mi és com retrocedir 15 o 20 anys enrere, m’està costant. Vull trobar una 
solució però no sé on trobar-la. En aquest moment em trobo en un impasse 
professional molt complicat”. “El drama és que els que hem aconseguit durant 
una època viure dels llibres hem d’obviar això i escriure com si haguérem de 
fer la primera novel·la, amb una altra il·lusió”, diu citant un article d’Enrique 
de Hériz. No serà fàcil per a algú que afronta el procés amb aquella intensitat, 
amb el seu rigor. “Confesso que estic molt despistat ara mateix”, reconeix.

“M’està costant el retorn a l’amateurisme”
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pla. Penso que un dels deures del crea-
dor és agafar el lector de la mà i dur-lo 
a passejar a llocs que l’emocionin. Això 
forma part del compromís creatiu.

 —Fins i tot podríem parlar d’un 
tipus de literatura on hi ha presents 
una sèrie d’influències però feta 
d’una manera que no saps quin ha 
estat el viatge interior de l’escriptor.

—Tornem al mateix. Crec que en els 
reculls de relats ja hi era la recerca de 
la veu pròpia. Un dels grans reptes d’un 
escriptor és assolir la inconfusibilitat, 
que la gent no et pugui confondre. 
Penso que per això és bo publicar poc i 
tard. Jo vaig publicar els meus primers 
llibres amb 30 anys i, és clar, véns amb 
una motxilla molt carregada d’influ-
ències que has anat polint i barrejant 
de manera que hi ha un esperit nou, si 
més no, una intenció nova que amb els 
anys vas depurant a base d’aprenentat-
ge formal, estilístic, narratiu... Però la 
intenció ha de ser això, potser ho he 

aconseguit, potser no, que algú agafi 
un llibre meu i digui: “això és d’aquell 
paio”. El que m’omple més d’orgull és 
quan algú m’ho diu. Hi ha lectors que 
comencen a llegir-me pels llibres per a 
nens, veuen a la solapa que faig també 
literatura per a adults, la llegeixen i di-
uen: “Ostres, dius el mateix!”. L’esperit 
és el mateix.

—Volia fer-li una pregunta relacio-
nada amb això, perquè sovint es diu 
de vostè que hi ha a les novel·les el 
pols líric de la poesia, que també ha 
conreat, però em pregunte si la pre-
cisió i concentració que requereix la 
narrativa per a infants no li ha servit 
també d’aprenentatge.

—Totalment! El moll de l’os de tot 
és la poesia, perquè et dóna una manera 
de tractar el llenguatge que trobo molt a 
faltar en els narradors: atenció al ritme, 
als accents, a la cadència, el fraseig... 
Molts narradors ho ignoren. La poesia 
et dóna una manera determinada de tre-
ballar la llengua. I, d’una altra banda, 
quan et veus en la necessitat que un nen 
de cinc anys t’entengui, això et situa 
davant de totes les teves pors i man-
cances. Allà és on veritablement notes 
que no tens ni idea, que has d’escriure 
bé, que la sintaxi sigui clara, que les 
paraules siguin precises, que les coses 
estiguin construïdes de manera senzilla. 
Si vols que un nen t’entengui, que em 
consta que a molts autors els és igual. 
No, jo quan escric per a un nen de cinc 
anys vull que hi hagi acció, que hi hagi 
ritme, vull que es mantingui i que la 
llengua sigui a l’altura. Estic molt con-
tent d’haver fet aquest exercici enorme 
per les conseqüències que ha tingut. I 
també he après molt anant a les escoles 
per parlar amb els nens, perquè veus el 
que funciona...

—I són sincers.
—I són sincers. Veus el que ha agra-

dat i el que no, i si no ha agradat he de 
millorar-ho. Sí: en la confluència de la 
poesia i de la literatura infantil i juvenil 
hi ha, n’estic absolutament segur, L’úl-
tim dia abans de demà. 

—Supose que apareixerà aquesta 
qüestió a moltes entrevistes, però li 
he de preguntar pels noms d’elabo-
ració pròpia, imaginaris, que empra 
en ocasions per als personatges. No 
és una qüestió aleatòria.

—Més en la primera època. I és una 
cosa que hauria pogut canviar en rees-

criure els contes. Formava part de la 
poètica del no-temps i el no-espai. Era 
un gran defensor d’això i, fins i tot, en-
cara queda alguna cosa a El silenci dels 
arbres [publicada el 2003]. El lector no 
ha de saber on és la història, ni en quina 
època és, ni res de res, perquè jo creia 
en aquella època que no localitzar les 
coses incrementava la potència del text. 
Però, automàticament, els noms dels 
personatges poden ser molt traïdors. 
Aleshores, com ho vaig resoldre? En el 
cas de Zugzwang, que molta gent no ho 
ha vist, tots els noms són trets d’un dic-
cionari de noms catalans i tots els cog-
noms són pobles de Catalunya. Tots, 
per rars que siguin. I en L’eloqüència 
del franctirador, que vaig voler fer-
ho més radical, vaig barrejar noms i 
cognoms de diferents llengües: agafar 
un nom nòrdic i, al darrere, un nom 
àrab, per exemple. I a l’hora de comen-
çar l’escriptura del llibre vaig pensar 
què feia, si ho mantenia o no. Durant 
setmanes vaig estar contemplant unes 
altres possibilitats, com ara que tots 
els protagonistes de tots els contes es 
diguessin igual, però vaig veure que 
era una animalada, que no duia enlloc, 
una provocació estilística. Al final vaig 
decidir mantenir els noms originals. He 
canviat algun cognom per qüestions 
eufòniques. I ja està. Si algú se n’adona 
bé, i si no, ja està bé així.

—Aquella no localització tenia 
també una funció d’universalització.

—Sí, sí. El text adquireix una dimen-
sió al·legòrica. I l’al·legoria el que té 
és una conseqüència universal, pot ser 
entesa per gent que ve de tradicions 
culturals, històriques, mítiques fins i 
tot, diferents.

—Amb això, ha estat traduït tot el 
que esperava?

—Home, és curiós el que em va 
passar a Alemanya: els llibres menys 
contextualitzats són traduïts i La deci-
sió de Brandes, que té un cert context 
germànic, no. I L’últim dia abans de 
demà, que té un context molt barceloní, 
acaba de sortir a Itàlia. Per tant, mai no 
ho saps: penses que el rotllo universal 
pot facilitar la feina, a Alemanya va es-
tar així, però al mateix temps t’adones 
que la novel·la més contextualitzada 
tira bé a Itàlia. Duc molts anys al món, 
però ja no afirmo res. 

Xavier Aliaga

d’ells per documentar les novel·les.



E
l seu rostre és inconfusible. Els 
ulls color de mel amb la mirada 
lleugerament velada. La boca ple-
na d’expressivitat. El nas domi-

nant. La silueta esvelta, també a l’edat 
de vuitanta anys, un metre setanta-qua-
tre, no gens encorbada. Fins i tot qui la 
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Sophia Loren ha escrit la història del cinema. Amb 
motiu del seu vuitantè aniversari publica la seva 
autobiografia i ens rep per a una entrevista. El 
conte d’una ventafocs indomable.

MemòriesCultura

La nostàlgia d’una estrella

Sophia Loren, invitada d’honor de la secció “Cannes Classics” de la 67ena edició del Festival de Cannes.
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