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A Germà de gel trobem un dietari 
amb notes, apunts, una història 
i una investigació, la de les expe-

dicions polars. Com descriuria aquesta 
fusió?

—Per a mi, la manera de desenvolu·
par el llibre ha estat a partir de la idea 
del muntatge dialèctic així com de la 
noció cinematogràfica de muntatge en 
paral·lel. És a dir, com dos textos diferents 
s’il·luminen l’un a l’altre o com dos veus 
aparentment allunyades: per una part el 
discurs científic històric que parla d’un 
imaginari masculí, ètic i colonialista salta 
a una narració actual, d’una persona 
precària i d’una veu femenina. Pretenc 
mostrar que aquests dos textos es con·
trasten i es reforcen l’un a l’altre. És així 
com vaig articular aquest llibre que anem 
veient com cada vegada va dissolent més 
la part històrica i assagística i es va con·
vertint més en el diàleg personal de la veu 
narrativa autoficcional.

—Poca trama i pocs personatges.
—Sí, a mi la idea de trama en la novel·

la no m’interessa massa perquè la intriga 
interna del text no rau en les interaccions 
entre personatges sinó en la investigació, 
en la intriga de saber què li passarà a la 
veu narrativa. En aquest sentit jo crec que 
té molta coherència amb la meva idea 
de no usar un narrador omniscient, és 
a dir, jo no sóc Déu i no sé què passarà 
en el pròxim capítol fins que no passa. 
Treballant des de l’autoficció també seria 
un poc contradictori treballar en una 
novel·la de personatges.

— A mesura que s’avança en la 
lectura el llibre ens submergeix en una 
història molt personal. Fins a quin punt 
és autobiogràfica?

—És una novel·la autobiogràfica senti·
mentalment però no pel que fa a la veritat 
dels fets, perquè quan narrem sempre 
modifiquem. Dir que té molts elements 
autobiogràfics seria trair la veritat i ser 
molt pretensiosa, perquè jo no he tancat 
el cicle de la meva vida, no sé encara qui·
na importància tenen certs fets en contra 
d’uns altres. Si fos una autobiografia jo 
crec que hauria de fer cinc·centes pàgi·
nes. Ara, que hi ha elements autobiogrà·
fics, això segur. I això fa que la defineixi 

com una novel·la autoficcional. Crec que 
aquesta  és l’etiqueta més adequada.

—El gel és el clar protagonista, però 
sempre com una metàfora de les rela-
cions familiars. Com va decidir lligar 
aquests dos mons?

—D’una manera intuïtiva, l’atracció 
per certes imatges em va portar a realitzar 
una investigació que va de fora cap a dins, 
partint d’elements més formals o histò·
rics, i acostant·se a poc a poc a mi ma·
teixa, cap al jo narratiu del relat. Com  hi 
vaig arribar? Doncs a força d’estirar el fil. 
El que faig sempre és agafar una metàfora 
i seguir·la fins a les últimes conseqüèn·
cies: si m’ha de portar a Islàndia, doncs 
aniré fins a Islàndia. I si m’ha de portar al 
psicoanalista, aniré al psicoanalista. Per 
tant, començo agafant·me un element 
força intuïtiu que sempre acaba tenint 
molt a veure amb mi, en aquest cas el 
gel. Vaig anar descobrint el significat que 
tenia, no sols comparat amb les relacions 
familiars, sinó també amb la dificultat de 
sobreviure en un entorn hostil.

—L’estructura és atípica, algú podria 
dir incoherent pels canvis constants de 
temes d’una anotació a la següent.

—No és incoherent, és simplement 
seguir un camp semàntic d’una manera 
exhaustiva, però lligat sempre al llarg del 
llibre al mateix denominador comú.

—El llibre és un dels elements 
que integraven un cicle expositiu al 
MACBA. De fet, hi ha dibuixos seus que 
complementen el text.

—Els dibuixos són resultat de la inves·
tigació: com més t’impregnes d’un tema 
crec que el més natural és que a poc a poc 
vagi sorgint material, síntesis i reflexions 
del que estàs investigant. He treballat des 
de dos angles: des de la narració però 
també des de la investigació visual. A la 
novel·la hi ha material, però a l’exposició 
n’hi ha moltíssim més.
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