
EL TEMPS • 31 juliol 201864

entrevista
xavier aliaga

els crítics

Els textos del llibre tenen procedèn·
cies diverses, però els dos blocs te·
nen molta cohesió. Sembla un lli·

bre concebut expressament. 
—He intentat donar una coherència al 

llibre a partir de la diversitat. Vaig agrupar 
els relats que havia fet els darrers trenta 
anys en quatre seccions. I aquest volum 
n’inclou dues que es complementaven, 
tot i que són molt diferents. “La ciutat i 
alguna gent que hi viu”, que dona títol al 
llibre, són textos llargs, complexos, molt 
localitzats, sobretot per la gent que co-
neix els espais. En canvi, els altres, “Vides 
breus”, són més sintètics i abstractes. Però 
crec que es complementen. Les històries 
que no van en aquest volum donaran lloc 
a dos llibres, un dels quals ja el tinc enlles-
tit per l’any vinent.

—Potser el gran element de cohesió 
és l’estil, cosa present també a les novel·
les de Joan Cavallé i que és difícil de ca·
talogar. Com definiria el seu estil?

—He anat buscant al llarg dels anys la 
manera més còmoda d’escriure, la que 
em faci sentir més jo. I he anat trobant 
que el relat és un fil que es va trenant i tu 
has de seguir aquest itinerari. De vegades 
s’embulla, fa que et perdis, però t’has de 
tornar a trobar. Ho imagino com un tapís, 
amb fils que es van trenant. No sols com 
un exercici literari, que ho és, sinó també 
com un exercici estètic. Que es pot escol-
tar, si llegeixes en veu alta, que té una so-
noritat productiva.

—Això té a veure amb la seua trajec·
tòria teatral?

—Suposo que una cosa porta a l’altra. 
Que hagi treballat en teatre em fa donar 
importància a qui explica la història i, des-
prés, a llegir en veu alta.

—L’origen d’alguns dels relats són 
encàrrecs. I és curiós, perquè històries 
com “Fellini” i “Castell de cartes”, que fi·
guren entre les més reeixides, no hauri·
en existit mai, segurament.

—És veritat. Quan et fan encàrrecs, la 
qual cosa ens passa sovint a les perso-
nes que no sabem dir “no”, et planteges: 
“I ara com ho resolc?”. Penses i sovint tro-
bes com apropar l’encàrrec a la manera de 

fer teva. Si no ho aconsegueixes, proba-
blement l’encàrrec resultarà fallit. De fet, 
moltes de les coses que he fet han estat 
descartades d’entrar en un volum perquè 
estan resolt des del punt de vista de l’en-
càrrec però no encaixen en la meva ma-
nera d’escriure. 

—A tot això, m’agraden molt els inè·
dits, “Només paraules” i “Falta un se·
gell”, que obrin i tanquen el primer bloc. 
Això no és una casualitat.

—Tens raó. És una casualitat que siguin 
inèdits, però em semblaven molt interes-
sants com a obertura i tancament. El pri-
mer, perquè conté un personatge que és 
presenta d’una manera i després sembla 
que sigui d’una altra, una manera bona 
d’enganyar i estirar el lector, començar a 
atraure’l. També pel títol, “Només parau-
les”. I l’altre, “Falta un segell”, perquè és 
l’últim que he fet, inclou molts elements 
d’actualitat i, a la vegada, conté coses que 
m’han anat perseguint al llarg de la meva 
vida. He hagut de guanyar-me les garro-
fes a l’Administració i tot el que passa en 
aquell personatge és fruit de la meva ob-
servació, coses que he inclòs també en les 
meves novel·les, com ara Contemplant el 
monstre, fruit de les vivències de diferents 
nivells de l’Administració.

—Pel que fa als relats breus, tenen un 
punt entre l’impressionisme i el surrea·
lisme, per exemple el personatge al qual 
li extirpen el destí. Però als aclariments 
diu que alguns s’inspiren en persones 
reals.

—Sí [somriu]. Es tracta d’exercicis molt 
espontanis, molt irreflexius. Els escric au-
tomàticament, per exemple esperant a la 
consulta del metge. És una impressió d’un 
moment determinat, escrita en un dia. 
Però el personatge de vegades soc jo, re-
flexions que faig sobre mi mateix.
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Joan cavallé

«S’ha de trobar la 
manera d’apropar 

un encàrrec a la teva 
manera d’escriure»

El dramaturg i narrador Joan 
Cavallé (Alcover, 1958) reuneix  
en ‘La ciutat i alguna gent que 

hi viu’ part de la producció 
de les darreres tres dècades 
de narrativa curta. Un llibre 
nodrit de textos publicats i 

dos d’inèdits i un segon bloc 
de narracions més curtes i 

situacionals, nascudes de la 
creació en els temps morts.
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