
EL TEMPS • 20 octubre 2015 73

L’origen dels relats és periodístic. 
Com els condiciona?

—Són textos que han sortit en 
premsa, en blogs, en revistes. Per fer el 
llibre, els he tractat, muntat i editat amb 
l’editor: sempre necessit algú que miri des 
de fora el que faig. Al llarg dels últims 
quinze anys, tot el que he fet ha sortit de 
laboratoris periodístics o cibernètics. Però 
el llibre és el que surt en paper. Per això 
mai faig índexs indicant-ne la procedència 
original. Els textos de Trèmolo són, no 
poemes en prosa, sinó com poemes de la 
prosa; és a dir, hi ha una voluntat i una ten-
sió del llenguatge que són poemàtiques. 
Això vol dir coexistència de sentits, 
densitat i, sobretot, música.

—Són contes que sintetitzen una 
biografia o, més sovint, que agafen un 
bocí de vida i el culminen.

—Jo aquests contes els concebia com 
veus en primera persona. Des de fa uns 
anys em dedic a la primera persona, igual 
com durant un temps em vaig dedicar a la 
segona: m’he dedicat a les persones del 
verb d’una manera obsessiva! Cadascun 
dels contes, aquí, està narrat per una única 
veu. Per això tenen essència de contarella. 
A la prehistòria ja hi havia una persona 
que contava històries devora el foc. Jo en 
sóc hereu, d’aquelles veus primigènies. Pot 
ser que sigui la part més virtuosa de la 
literatura: crear veus.

—Són veus que procures cenyir o a 
les quals dónes llibertat?

—Ara que ja sóc un home gran, puc dir 
que els anys et donen llibertat: llibertats 
lingüístiques, intel·lectuals, creatives... La 
llengua, ara, fa el que vol. Per això aquests 
contes tenen dobles sentits i dobles 
intencions i conten dobles vides. Les 
monofonies, si són potents, també són 
polifòniques.

—És un autor d’arrel experimental i 
diguem-ne progressista. Molts dels seus 
personatges, però, es mouen per entorns 
tirant a benestants.

—Als rics, se’ls veu més el llautó, 
perquè no es veuen ni limitats ni condicio-
nats per unes necessitats que han de 
cobrir amb urgència. En tot cas, a mi m’és 
igual contar la vida d’un aristòcrata o la 
d’un obrer, la d’una pija de Palma o la 

d’una dependenta d’Alcampo: si aquell 
personatge em fa contar, jo escric. Jo mai 
no discrimino els meus personatges per la 
procedència social o per la condició 
econòmica o sexual. Les meves veus són 
una àmplia polifonia i totes juntes 
configuren un gran made in Majorca.

—Allò que passa als personatges li 
interessa menys que com reaccionen?

—Sí. A moltes històries el personatge 
narrador pateix un xoc i és justament 
aquest xoc el que l’empeny a contar. Però a 
mi sobretot m’agrada mesclar: Douglas 
Sirk i Jean-Luc Godard, la comèdia 
humana balzaquiana i les Il·luminacions 
de Rimbaud, Un cor senzill de Flaubert i El 
garriguer de l’infern de Salvador Galmès...

—Trèmolo, un títol ressonant: la 
música d’un text és essencial?

—Jo sempre tenc problemes amb els 
títols dels meus llibres, però quan se’m va 
ocórrer el de Trèmolo vaig tenir claríssim 
que era el bo. El text és com un diamant 
que tremola. El llenguatge sempre es mou, 
mai no està en una foto fixa. El llenguatge 
té un moviment vibratori i ha de fer 
tremolar al lector.

—Ha dit que el llibre és un gran made 
in Majorca. Quin ús fa, literàriament, de 
la realitat?

—Jo som una gran orella que escolta. El 
meu primer sentit literari és l’oïda. Escolt 
el món i les veus que el conformen. També 
som un gran voyeur i observ tot el que 
passa al meu voltant, sobretot el que no 
vol veure ningú. Al principi, el llibre s’havia 
de titular De l’invisible, perquè és ple de 
coses que, normalment, la gent no veu. A 
la fi, l’escriptura necessita els cinc sentits.

—Quina funció tenen les reflexions 
metaliteràries que encapçalen els 
contes?

—És com mostrar al lector les bamboli-
nes del que faig. També reforça la intimitat 
amb el lector.
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biel mesquida
empúries, barcelona, 2015
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Biel Mesquida

«Crear veus 
potser és la part 
més virtuosa de 

la literatura»

El poeta i narrador mallorquí 
Biel Mesquida (Castelló de la 
Plana, 1947) és un dels autors 

més singulars de l’actual 
literatura catalana. A Trèmolo 

(Empúries) presenta un recull de 
contes −una col·lecció de veus− 
escrits amb llenguatge bategant 
i saturats de passions humanes 

íntimes i molt intenses.

Entrevista de Pere Antoni Pons
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