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Fins a quin punt és un llibre 
generacional?
—Encara que pugui haver-hi uns 

quants personatges d’una edat més o 
menys similar, que rondaria entre els 20 i 
els 35 anys, no hi ha una voluntat de 
només parlar d’aquesta generació. El 
llibre de contes sempre neix al final. En 
aquest cas, el relat fundacional és l’últim 
que vaig escriure, però és el primer que 
surt al llibre. Quan vaig acabar aquest 
relat vaig adonar-me que tenia tota una 
sèrie de fils, que podien ser personatges 
de la mateixa edat o fils temàtics com 
Barcelona o la feina, l’absència de feina 
sobretot, o la feina humiliant també.

—Hi ha una visió més aviat confor-
mista?

—Més que conformista, d’acceptació, 
amb tots els desastres que això comporta. 
Sovint quan acceptes i transigeixes 
acabes desestabilitzant la vida per una 
altra banda. Hi ha uns pactes que has de 
fer per no desaparèixer. Jo podria haver 
desaparegut ja. Si hi ha alguna cosa que 
caracteritza més o menys la gent de la 
meva edat és la submissió. Se’ns ha dit 
que hi havia una societat meritocràtica 
de la qual podíem formar part, però 
després arribes als 25 anys i t’adones que 
pràcticament totes les portes ja se t’han 
tancat. I que les petites portes que s’obren 
són portes que representen vexació. 

—En aquest llibre s’aproxima molt a 
la realitat però no deixa d’haver-hi un 
punt de fuga, no?

—Si només fes realisme, sense porta 
de sortida, seria molt més depressiu. Hi 
ha una mica de vàlvula d’escapament. La 
cosa fantàstica no la vull deixar estar mai. 
Fantàstic en un sentit mínim. Per a mi, 
fantàstic és un personatge que es queda 
sense claus de casa, la dona el deixa, se’n 
va i decideix instal·lar un matalàs darrere 
la porta per si entra un lladre. 

—La cruesa dels contes és el que els 
diferencia del to narratiu d’El talent?

—Sí. Aquells personatges tenien 25 
anys, la novel·la estava narrada en 
primera persona, del Marco, que era un 
tio estúpidament entusiasta però amb 
una il·lusió a dins... Era com un castell de 
focs, per a mi, aquell llibre. I em costava 

molt perquè jo sóc una persona no gens 
eufòrica. En canvi, el to d’aquests contes 
està més a prop del meu estat d’ànim 
general. És que sóc dèbil...

—Però aquí també hi ha un punt de 
mala bava, eh?

—Sí. Sóc dèbil però tinc mala llet, 
perquè l’última cosa que li queda a un 
personatge dèbil és l’enginy verbal.

—Els avis hi apareixen molt. 
—Hi ha personatges que acaben 

construint-se més a nivell d’influències 
vitals, més pel que han après dels seus 
avis que no pas pel que han après dels 
pares. Hi ha dues coses que han sigut 
molt importants dels meus avis. Una és el 
to oracular de la meva àvia; la meva àvia 
és Delfos i continua sent-ho. L’altra són 
les ganes de continuar vivint del meu avi 
fins i tot en un moment molt complicat, 
que va acabar superant-lo. 

—També hi ha personatges amb 
alguna cosa de losers...

—Acabo pensant que els he inoculat el 
meu esperit perdedor [somriu]. És que jo 
no he guanyat cap Champions i proba-
blement no en guanyi mai cap. Els meus 
personatges són de Sants, de Nou Barris... 
Gent que intenta sobreviure.

—Però hi ha una dignificació del 
loser?

—Dignificació del supervivent, sí. 
Molt. Quan em pregunten “com estàs?”, 
dic: “sobrevivint”. I la gent s’enfada o se’n 
fot. Què voleu que us digui? Que ahir em 
vaig enfilar a un coet i vaig arribar a la 
lluna? Sobrevisc, com tantes altres 
persones. I sense fàrmacs, que això és 
superimportant. Hi ha un punt de la vida 
en què el fàrmac es fa indispensable. I jo 
estic decidit a esquivar el fàrmac, perquè 
els meus pares són químics i m’han 
conscienciat molt en el fet d’estar com 
més lluny millor de l’ajuda química, 
curiosament.

Puja a Casa
JORDI NOPCA
L’Altra Editorial, 
Barcelona, 2015
Novel·la, 247 pàgines

Jordi Nopca

«Hi ha uns pactes 
que has de fer per no 

desaparèixer»

Després del ressò d’El talent 
(LaBreu, 2012), la seva primera 

novel·la, Jordi Nopca (Barcelona, 
1983) torna amb un recull de 
contes que repeteix la bona 

acollida crítica. A Puja a casa 
(Premi Documenta 2014, L’Altra 
Editorial), Nopca, coordinador 

del suplement Ara Llegim, 
dibuixa personatges atrapats, 

relacions de parella i una 
Barcelona en crisi. 
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