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Un llibre sobre aquest tros del 
país que recorre i coneix pam 
a pam. Fa més de 20 anys que 

viu a Barcelona però sempre té un peu 
a l’Empordà. Escriptor, antropòleg, 
traductor i professor d’escriptura, des-
prés d’Escafarlata d’Empordà (2011), 
Alteracions (2013) i Picadura Barcelona 
(2014), Pujol lliura un llibre amb estil, 
amenitat i pes del jo.

—Vostè reconeix el mestratge de 
Pla però també d’altres tapats. Què és 
Pla per a l’Empordà i per a vostè?

—Si ets d’allà dalt ni t’ho planteges 
que tens una relació amb Pla. Tothom 
té un parent que ha sortit a l’obra d’en 
Pla i en aquest cas és veritat. Ara bé, 
que te n’has de desempallegar perquè 
Pla s’enganxa? Això no li passa a un 
empordanès, li passa a tothom. És tan 
bo que s’enganxa com el quitrà i costa 
molt no imitar-lo. Alhora, a poc a poc, 
cal anar matant-lo. I no és un matar el 
pare, és una altra cosa. Anem apartant-
lo una mica i reconeixem-li qui és, que 
és un tòtem.

—I quin paper atorga als tapats?
—Hi ha molta prosa girada a 

l’Empordà, per a empordanesos, que 
també és d’on va pouar en Pla. En Pla 
havia llegit tot el que havia fet en Bepes, 
i en Martinell, en Garrigué, l’Àngel 
Ferran, l’Àngel Granés, la prosa de les 
revistes locals, des de Sant Feliu fins a 
Cadaqués... A en Pella i Forgas no hi ha 
ningú dels vells que no l’hagi llegit. Tot 
el Noucentisme es va inspirar en Pella i 
Forgas per dir que érem els millors del 
món.

—La qüestió de la llengua que vostè 
gasta forma part del tribut?

—Si no hi ha tribut a la llengua, no hi 
ha llibre, per a mi. Pot ser un tribut a la 
llengua plana, no cal que sigui florida, 
però que n’hi hagi. Jo mantinc una 
relació sagrada amb la llengua, gairebé 
fetitxista. 

—No és molt difícil escriure d’un 
territori tan turístic?

—Suposo que passa per dues potes, 
l’estil i l’aparició del jo. L’aparició del jo 
és inevitable, no es podia haver fet en 
tercera persona. Seria difícil si se’n vol-

gués parlar de manera objectiva. Saps 
la quantitat de guies que hi ha sobre 
l’Empordà?

—Tot i així, fa l’efecte que aconse-
gueix descobrir llocs...

—Sí, una tercera pota seria la cara 
B, la part fosca. Jo substituiria tot això 
d’ocult i fosc per personal. Quan una 
cosa és personal, sempre serà nova. 

—Hi ha estones que sembla que 
parli a cau d’orella al lector...

—Vaig pensar molta estona amb 
quina veu li parlava al lector. Essent un 
encàrrec i una guia, qui sóc jo per pas-
sar del lector? Al contrari, l’he d’agafar 
de bracet, dir-li que l’estimo, que això 
serà molt íntim.

—L’amenitat ha estat un altre 
objectiu?

—Deliberadíssim. Que sigui amè no 
vol dir que deixi de ser gamberro o irò-
nic, però que quan repartís llenya mai 
fos cap a un possible lector. L’amenitat 
és Pla i amb això tenia raó.

—L’estat d’esperit empordanès que 
mira de reflectir és fruit de la pròpia 
experiència?

—Sí, i ho puc demostrar científica-
ment. L’altre dia me’n vaig anar a Begur 
a gravar amb TV3. I em diuen: com és 
la gent d’aquí? Mira, avui hi ha mercat, 
aneu-hi i pregunteu-los què és l’Em-
pordanet. Van flipar. Arriben a un bar: 
“Què és l’Empordanet? Una collonada”. 
Pregunten a una senyora que venia de 
mercat: “L’Empordanet és un restaurant”. 
Van complir el retrat robot, amb aquesta 
franquesa extravertida que no deixa de 
ser en defensa pròpia, de dir “no m’em-
prenyis”. És clar que són així. Ara bé, en 
Pla ho va posar sobre paper, es va inven-
tar un prototipus i de vegades hi ha un 
fenomen molt curiós, antropològicament 
universal, que és que la gent es comença 
a adaptar al retrat.
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Adrià Pujol

«Si no hi ha tribut a 
la llengua, no hi ha 

llibre»

Adrià Pujol Cruells (Begur, 
1974) sorprèn ara amb la Guia 
sentimental de l’Empordanet, 
un viatge personal, esquitxat 
de comentaris, secrets a cau 
d’orella i tombs de picardia. 
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