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El protagonista ha tingut una 
relació difícil amb la vocació 
literària.

—Sí. És un personatge amb un bagatge 
de lectures important, però mai no se 
n’ha sortit, a l’hora d’escriure. Per això té 
tantes novel·les només començades. Les 
abandona per peresa, perquè hi perd 
l’interès. M’interessava parlar dels 
escriptors que, de joves, tenen grans 
ambicions i, de grans, deixen d’escriure. 
La literatura exigeix una disciplina fèrria. 
No es pot ser escriptor sense dedicació.

—La generació mallorquina dels 70, 
de la qual forma part va irrompre amb 
força, però amb el temps, tret d’excepci-
ons, es va esfilagarsar, creativament. 
Vostè mateix va estar vint anys sense 
publicar.

—En el meu cas, van coincidir dos 
factors. Primer hi ha el factor literari. 
Després de publicar Baf de llavis, el 1976, 
un llibre de poesia avantguardista, no vaig 
saber cap a on tirar, trobar-hi una 
continuïtat. Això se’m va mesclar amb el 
factor personal. Mentre vaig dedicar-me a 
la política activa i, més endavant, mentre 
vaig treballar a l’aeroport, on gestionava el 
transport de mercaderies, la literatura va 
passar a un segon pla. Les jornades 
laborals són dramàtiques per a la 
literatura. Excepte, potser, si ets periodista 
o professor, perquè, si bé escriure un 
article o donar classes no és ben bé fer 
literatura, sí que implica un procés 
intel·lectual, un treball del llenguatge. 
Sobretot per fer novel·les, s’ha d’escriure 
molt, regularment i amb continuïtat.

—A la novel·la s’apunten els tres 
enemics de l’escriptor jove: la impaci-
ència, la vanitat i la peresa.

—Jo n’hi afegiria un quart: la manca de 
formació. La meva generació, en general, 
va tenir una formació nul·la. No llegírem 
res de bo o d’important fins a una certa 
edat. És un dèficit que arrossegues tota la 
vida. Els llibres s’han de llegir quan toca.

—Un dels eixos de l’obra són els 
problemes de salut, els mals de la 
vellesa. Són un inconvenient per a la 
vida però poden ser un estímul per fer 
literatura?

—No. No estic d’acord que s’hagi de 

sofrir per escriure. Com més en forma 
estiguis, millor. Escriure cansa, físicament, 
i necessites tenir energia i ganes. Hi ha un 
autor que, últimament, ha escrit molt i 
molt bé sobre la decrepitud física: Philip 
Roth. És un tema que volia tractar. En els 
episodis mèdics del llibre, m’he ajustat a 
la realitat. Les escenes d’hospital, la 
medicació, els tractaments per als 
problemes cardiovasculars: tot surt d’una 
realitat que conec de primera mà.

—Música de la indiferència és 
narrativa, però té connexions poèti-
ques.

—Jo sobretot escric poesia, potser és 
inevitable que hi hagi rastres poètics en la 
meva narrativa. També m’agraden més les 
novel·les d’atmosfera i sensacions, com 
les d’Onetti o Modiano, que no pas les 
d’acció i diàleg.

—En la novel·la, es barregen la 
frustració creativa i l’existencial. Hi ha 
algun tipus de frustració que sigui fèrtil?

—No ho crec. La frustració esterilitza 
perquè ofusca. És semblant a una 
depressió, et bloqueja. El que és creatiu és 
sortir al carrer i que tot t’encurioseixi i 
t’estimuli, per molt que mai deixis de ser 
conscient que el món és un desastre.

—Feu un paral·lelisme entre Billy el 
Nen i els contrabandistes mallorquins.

—Els contrabandistes són l’equivalent 
mallorquí dels bandolers fora de la llei de 
l’Oest americà. Jo sóc de Campos, al sud 
de Mallorca −un viver de contrabandis-
tes− i, a més, mon pare era guàrdia civil. 
Conec bé el tema. No hi ha cap casa al sud 
de Mallorca on no s’hagi fet contraban.

—Del llibre es dedueix que la 
literatura és perillosa, perquè enverina 
amb projectes de vida irrealitzables i 
somnis impossibles.

—De jove, la literatura enlluerna. Fa 
creure que la vida pot ser d’una manera 
que, després, la realitat desmenteix.

Música de la indiferència
Joan Perelló
lleonard Muntaner 
Palma, 2015 
novel·la

Joan Perelló

«La frustració 
esterilitza perquè 

ofusca»

Joan Perelló (Campos, Mallorca, 
1953) ha publicat una dotzena 
de llibres de poemes. També 
ha escrit un llibre de relats: 
L’error o la vida. Amb Música 
de la indiferència (Lleonard 

Muntaner, Editor) s’estrena com 
a novel·lista. Conta la història 
d’un home sol i malalt que fa 
balanç dels seus inconstants 

esforços creatius.

Entrevista de Pere Antoni Pons
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