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Carbó, de 83 anys, té una dilatada 
trajectòria, com avalen els 130 
títols publicats. Fundador del 

col·lectiu literari Ofèlia Dracs, ha creat 
obres infantils i juvenils emblemàtiques, 
com La casa sota la sorra o La colla dels 
deu, i personatges entranyables com el 
detectiu Felip Marlot.

—La novel·la explica la història d’un 
ex-treballador de banc que trampeja la 
crisi com pot. Per què ha volgut 
utilitzar aquest teló de fons?

—Hi estem immersos. Ara mateix, 
venint cap aquí, m’he fixat que totes les 
botigues són tancades. I la gent que hi 
treballava, on ha anat a parar? Jo 
afortunadament sóc un jubilat i aquesta 
novel·la no és autobiogràfica, però sóc 
conscient que al meu costat hi ha gent 
que les passa molt magres. 

—L’obra és més desesperançada 
que irònica, o més estripada que 
dramàtica?

—Em sembla que és allò que deia La 
Codorniz, una revista satírica dels temps 
del franquisme: “Tiemble después de 
haber leído”. Intento explicar coses 
dramàtiques però sense perdre l’humor. 
Manuel de Pedrolo va fer un pròleg en el 
llibre Solucions provisionals, que era el 
primer llibre de narracions que publica-
va, i deia que l’humor no em treia la 
perillositat. L’humor de vegades 
accentua el dramatisme d’alguna 
situació. Jo veig el drama però no deixo 
de ser una persona que es diverteix. La 
vida és una tragicomèdia. Hi ha situaci-
ons molt grotesques en el llibre.

—Hi ha una certa literatura amb 
tendència a mirar-se al melic. En 
canvi, vostè no sembla que vagi per 
aquí...

—He escrit coses de mi mateix, un 
parell o tres de llibres, però no m’he 
embadalit, he explicat la realitat tal com 
era. Sóc molt més un observador que 
un actor. Quan era petit i veia que els 
nanos anaven a trencar vidres jo m’ho 
mirava des de la cantonada. No 
m’atrevia a dir-los “no ho feu, que no 
està bé”, perquè m’haurien fet una cara 
nova. Per això m’agrada tant el cine, el 

teatre, vaig tant a la música... Sóc molt 
espectador.

—Li agraden més els perdedors que 
no pas els triomfadors?

—És que els conec i els puc dominar. 
I els triomfadors, no; se m’escapen. Jo no 
puc escriure una novel·la d’un científic 
que ha fet grans descobriments o d’un 
financer que ha fet un tripijoc amb el 
qual s’ha forrat. S’escapa a la meves 
possibilitats. Ja de petit, he vist gent que 
les passava magres. La gent del carrer, 
tronats, no em costa gens d’imaginar-
me-la, perquè això ho he viscut. Puc 
entendre’ls molt millor que no a un altre. 
Al Va com va! hi ha un dolent molt 
dolent, però no el descric, perquè ningú 
sap com és. Fins al final, que no se sap si 
el tanquen a la presó o el fan conseller 
d’Economia, que són dues opcions 
bones.

—Com és que ha publicat amb el 
petit segell de Males Herbes?

—L’editorial Males Herbes em va 
semblar que tenia molt bon aspecte. Els 
vaig enviar un correu, amb la novel·la. I 
l’endemà em van enviar un altre correu 
emocionats, perquè resulta que els 
editors havien sigut lectors meus de petits 
i tenien un record sensacional de La colla 
dels deu. Em van dir que s’ho llegirien de 
seguida i al cap de tres o quatre dies ja em 
van dir que els havia agradat molt i que la 
publicarien immediatament. Vaig quedar 
parat perquè feia molt de temps que no 
trobava uns editors entusiasmats amb el 
producte que els oferia. Properament 
amb Males Herbes hem dit de tornar a 
publicar Els orangutans, que és una 
novel·la de l’any 1967 i la primera que 
vaig fer per adults. El 2017 farà 50 anys. 
Abans havia publicat llibres de contes i 
narracions. Per a mi de tot farà 50 anys. 
L’any que ve farà 50 anys de La casa sota 
la sorra.

Va com va!
Joaquim Carbó
males Herbes
barcelona, 2015
Novel·la

Joaquim Carbó

«Els perdedors 
m’agraden perquè 
els conec i els puc 

dominar»

Associat sovint a la literatura 
per a infants i joves, Joaquim 
Carbó té una trentena d’obres 

per a adults. Ara hi torna, 
amb la sordidesa estripada 
que les caracteritza i que es 

plasma en la seva nova novel·la, 
Va com va!

Entrevista d’Anna Ballbona
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