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Ha passat una dècada des de la 
publicació de Les llunes de 
Russafa, l’anterior novel·la. 

—Això té a veure amb el fet que tinc 
una ocupació prioritària, el periodisme. I 
que no tinc pressa. M’agrada treballar les 
novel·les amb temps, estic d’acord amb la 
idea que no s’acaba una novel·la fins que 
es publica. Corregint i retallant, doncs ha 
passat aquest temps. 

—La novel·la té un començament 
brillant, que relaciona un record 
d’infantesa amb Moby Dick. La sorpresa 
per al lector és que el llibre de Melville 
creua tot el relat, és un eix transversal.

—És una de les coses que he treballat 
més. Sempre tens una imatge per iniciar 
un llibre, i la meua era la de la balena al 
barri de Velluters, que m’havien contat 
uns amics en els quals estan inspirats 
alguns personatges. Però això va donar 
lloc a una altra idea més profunda: Moby 
Dick com a metàfora del món, de les coses 
que els passen als personatges. També té 
una lectura literària, la impossibilitat per 
als escriptors de desbordar l’enormitat 
que autors com Melville han aconseguit.

—El protagonista és un arquitecte, 
cosa que li permet parlar d’un tema que 
em consta que li interessa, l’arquitectura i 
la fisonomia de les ciutats.

—València sempre hi és, a les meues 
novel·les i en aquest cas tenia especial 
interès que fóra subjecte d’una part de la 
trama del llibre. De jove vaig tenir la 
pretensió de ser arquitecte i hi tinc 
especial afinitat. Per tant, la novel·la té el 
substrat de la ciutat com a espai de la 
memòria, de reflexió, on el poder mou les 
seues fitxes i on passen certes coses.

—Hi ha de passada una certa reflexió 
sobre el fenomen de la corrupció.

—Sí, vaig pensar que no es podia parlar 
del que ha passat ací els darrers anys si no 
era des d’una certa distància. Fins i tot 
geogràfica, perquè el protagonista s’ho 
mira des dels Estats Units, a Baltimore i 
Washington, ciutats que conec perquè 
tinc família allí i hi he estat. Però sí, volia 
tocar el tema i emmarcar-lo en dues 
línies: una, que no som els únics que 
patim aquella xacra. I dos, que no és la 
primera vegada que ens passa, sinó que 

n’hi ha precedents i arrels. Davant d’això, 
hi ha la reflexió de les línies roges, 
aquelles coses amb les quals hem de ser 
intransigents: la decència i la consideració 
que un no ha d’estar en la gestió pública 
per aprofitar-se’n.

—Algú podria deduir que estem 
parlant d’una novel·la d’idees, però 
aquesta vegada vostè ha tingut molta 
cura de fer també un relat.

—Faig la broma que és una novel·la 
d’idees en la qual passen coses. I he 
procurat que hi haguera una trama que 
tinguera sentit, que funcionara. Una mica 
de novel·la negra, com a Les llunes de 
Russafa. I que tot s’articule al voltant del 
que li passa físicament al protagonista. 
Després hi ha el que li passa mentalment 
o espiritual, la manera de sentir les coses.

—L’inici de la trama negra és molt 
cinematogràfic. 

—És molt visual. També he cuidat el 
tema olfactiu, des dels primers fulls, amb 
l’escena de la balena, la fortor de l’animal. 
I el tema visual en aspectes com la piscina 
de l’hotel en què apareix una nadadora i, 
de sobte, apareix morta. 

—L’aparició dels Zetas fa pensar que 
en un esclat de violència a l’estil Cormac 
McCarthy, però vostè posa el fre.

—Volia suggerir el que hi ha darrere 
d’això, però m’hauria trobat amb un altre 
tipus de novel·la, no la que volia fer. Hi ha 
un cert grau de violència però molt 
controlat. No volia que la novel·la se 
n’anara cap a un altra cosa que no volia.

—Un altre referent literari del llibre és 
El turista accidental, d’Anne Tyler.

—M’agrada molt Anne Tyler, aquella 
novel·la en concret i la pel·lícula que se’n 
va fer. Reflecteix la sensació de desarrela-
ment, d’estar desvalgut, del personatge, 
l’enyor per les seues rutines i històries. Un 
poc la idea del viatge com a espai de 
llibertat i també de por a allò desconegut.

Estribord
ADOLF BELTRAN
Balandra, València, 2015
Novel·la, 145

Adolf Beltran

«Faig la broma que 
aquesta és una 

novel·la d’idees en la 
qual passen coses»

Adolf Beltran, posseïdor d’una 
de las trajectòries periodístiques 

més sòlides del País Valencià, 
torna a la novel·la, deu anys 
després, amb Estribord, tal 

vegada el seu llibre de ficció 
més redó i amb més pes de la 

narració. Tot, sense renunciar a 
la literatura d’idees i la reflexió 
sobre política, arquitectura o 

sobre la creació literària.

Entrevista de Xavier Aliaga
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