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Josep M. Espinàs (Barcelona, 1927) és un escriptor polifacètic, autor d’una obra àmplia (amb
pràcticament tants títols, 82, com anys té), en la qual ha dominat l’element realista i testimonial,
i que ha sabut trobar, des de fa més de cinquanta anys, un públic nombrós i fidel. Llicenciat en
Dret l’any 1949, el 1953 obté el premi Joanot Martorell per la seva primera novel·la, Ganivets o
flames. L’any 1955 deixa d’exercir com a advocat i entra a treballar a l’editorial Destino. Al llarg
de la dècada dels cinquanta publica set novel·les, entre les quals destaca sobretot Combat de nit,
i dos reculls de contes, amb un notable èxit de públic lector. La seva única incursió al teatre, És
perillós fer-se esperar, va ser traslladada al cinema amb el títol de Distrito Quinto (11958). L’any
1961 veu traduïda Tots som iguals als Estats Units i guanya el premi Sant Jordi amb L’últim
replà, que serà tanmateix la darrera novel·la que escriurà (si exceptuem Vermell i passa, de
1992). Abans, el 1957, publica Viatge al Pirineu de Lleida, el primer d’una llarga sèrie de llibres
de viatges que, amb més de vint títols, no ha deixat de publicar d’aleshores ençà. La seva labor
com a activista cultural el porta l’any 1960 a ser un dels fundadors dels Setze Jutges, el grup que
inicia el moviment de la Nova Cançó. És, a més, coautor de l’himne del FC Barcelona. Es professionalitza gràcies al periodisme, que sempre ha combinat amb la literatura (de fet, ell diu que la
seva obra seria com un dietari públic, multiforme, que s’expressa tant en l’article diari com en
llibres de viatges o en textos com El teu nom és Olga, un dels seus grans èxits editorials). El 1976
comença a publicar una columna diària a l’Avui, una col·laboració periodística que manté (a
partir del 1999 a les pàgines d’El Periódico), i que caracteritza tant per l’amenitat en el tractament d’una gran diversitat de temes com per la seva insòlita durada en el temps, més de trenta
anys. Paral·lelament, condueix programes de reportatges i d’entrevistes per a la televisió (ha
recollit les entrevistes del programa Identitats en tres volums, 1985-11988). L’any 1985 funda,
amb Isabel Martí, l’editorial La Campana, on d’aleshores ençà apareixen tant la seva Obra completa (en 9 volums) com els seus nous llibres de reflexions i de records, que no poden adscriure’s
2001), Relaa un gènere concret, com són ara Inventari de jubilacions (11992), Temps afegit (2
2007) i El meu ofici (2
2008), l’aparició dels quals alterna amb els seus popucions particulars (2
lars «viatges a peu». Escèptic, irònic, distanciat del món intel·lectual, indiferent cap a la societat
literària, al·lèrgic a les teoritzacions, sense cap ambició de bastir una Obra amb majúscula, li
agrada recordar que són els lectors «els qui, amb el seu vot de lectura, han decidit que aquest ofici
era el meu.» L’entrevista té lloc a casa seva, un pis de l’Eixample, el seu barri de tota la vida.
Vostè neix a l’Eixample. Sí, en una família mitjana.
Què vol dir, això? Vull dir que era una família que vivia
bé, que no pertanyia a cap extrem de riquesa ni de mediocritat, que vivia còmodament i va poder donar estudis als
fills –jo vaig estudiar advocat, un germà meu va estudiar
metge. Vull dir que no era una gent d’una procedència distingida, però que abans de la guerra mantenia un cert to
social. Després de la guerra ja va ser una altra història.
Era una família amb una preocupació particular per
la cultura? El meu pare anava comprant llibres, llegia. De
jove em sembla que va fer alguns versos, però des del punt
de vista amateur, diguem-ne. Recordo un dia que el pare va
arribar amb un mocador d’aquells de fer farcells, que no sé
d’on va treure, amb un lot de vint o vint-i-cinc llibres que
havia comprat... Però no és d’aquells que dius que té una
biblioteca posada, treballada. No era un intel·lectual, però
estava molt interessat pels fets culturals, això sí.

Catalanista? Sí, un catalanista normal, vull dir un catalanista que no era explícit, no polititzat. Un catalanista
espontani, per tradició, que no va intervenir en cap moviment. No es va excedir en res, era una persona discreta, educada, més aviat tímida, molt bona persona –tinc un gran
record dels meus pares. Crec que van ser molt respectuosos
i molt constructius, amb molta naturalitat amb els fills... El
meu pare en la postguerra va haver de sacrificar-se moltíssim, es va esforçar perquè poguéssim estudiar, però mai va
dir... El meu pare era molt pudorós, molt polit en l’expressió dels sentiments. A mi un excés d’això em fa nosa; he
heretat una certa discreció d’ell.
Religiosa? Sí, era una família religiosa, també amb la mateixa naturalitat amb què era catalanista, i amb què era pare
de família: amb una discreció en l’expressió dels sentiments,
en la formulació de les idees... Jo sempre m’hi vaig sentir
molt còmode. A casa, jo no recordo, durant la meva infantesa i la meva adolescència, cap tensió, cap problema. Jo he
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tingut una infantesa feliç i una adolescència que, a part dels
problemes econòmics, en la relació personal era d’una comoditat magnífica. I és clar, això és molt poc literari, quan tens
una família normal i que funciona...
De tota manera, aquesta infantesa feliç es veu alterada l’any 1936 amb l’esclat de la guerra. Sí, això va ser
molt fort. El meu pare administrava unes finques d’una senyora, i el 1936 el van venir a buscar les patrulles de la FAI
per veure si descobrien on era aquesta dona i en treien diners.
Van arribar a casa dient: «Som la plana major de la FAI». La
meva mare va tenir un disgust increïble. Va haver-hi una
escena bastant dramàtica, que recordo perfectament. Es
van endur el meu pare, el van portar a la carretera de Mataró, i es va pensar que l’afusellaven... Ell no tenia diners amagats ni significació política, i el van deixar sol a la carretera,
i li van dir: «Si d’aquí a quinze minuts no hem tornat, ja te’n
pots anar.» Aquests quinze minuts del meu pare no me’ls
he pogut imaginar mai, però va tornar. Va esperar mitja
hora, i va tornar a casa.
Després de la guerra, no teníem ni cinc, i va lluitar com
va poder perquè els nois poguéssim estudiar. Era una persona d’una gran integritat, d’una bona fe, a qui no se li podia
retreure res, em sembla. La meva mare va aguantar aquesta situació dura. Ella era potser una persona més acomo-

que eren més famosos, era molt superior–, però aquest nivell
de tracte personal em sembla que va ser molt bo.
L’any 1944 , als disset anys, vostè entra a la Universitat de Barcelona a estudiar Dret. Quin ambient hi
troba? Un ambient molt bèstia. Ara seria inimaginable, però
jo he sortit d’una aula amb un individu que esperava a la
sortida amb una pistola a la mà! Era l’època terrible del SEU.
A la Universitat hi havia una mena de txeca, i els falangistes buscaven qui érem sospitosos –sospitosos de res, perquè
érem uns nens de disset i divuit anys. Jo era molt amic del
Ramon Folch i Camarasa, perquè vam començar a festejar
amb dues germanes i estudiàvem junts, i com que ell era fill
del Folch i Torres, ja estava fitxat. Jo era anònim, no era
ningú, però com que anava amb ell, un dia ens van intentar apallissar al mig del pati de Dret uns desconeguts, i va
ser la primera vegada que allà es va crear una sensació que
alguna cosa passava. En aquell moment, aquest grup parafeixista atacava els catalanistes, els monàrquics i els catòlics. Companys meus de classe d’aquestes tres significacions
van ser pegats en el pati.

El seu pas per la Universitat li comporta alguna forma
de politització? En aquella Universitat, és clar, no hi havia
res organitzat per polititzar-te. Jo sempre he dit, amb un
punt d’ironia que a mi m’agrada, que
jo devia ser molt insignificant, perquè
no em van venir a buscar ni el PSUC ni
Jo no he volgut mai ser escriptor. Jo no he
l’Opus. Jo era un noi que tenia aspecte
de bona fe, que corria per allà, però que
volgut mai ser res. No he tingut mai aquesta
no era interessant. La política, al convocació, aquesta ambició. Senzillament, jo
trari, va venir com a reacció de veure
escrivia. Jo em vaig trobar escrivint
l’acció d’aquests grups que actuaven
d’una manera dictatorial; no per influències familiars, sinó per anar observant
què estava passant. A mida que jo anava
dada d’origen, el seu pare era metge, i es va trobar en una madurant, i pel fet de començar a escriure, i el català trosituació que havia de cuidar els fills petits sense diners... Jo bar-se en la situació que es trobava, és natural que anés
no he viscut dramàticament, però he estat conscient del que reaccionant contra una situació que tenia al voltant.
passava, i això potser m’ha ajudat a entendre la vida d’una
manera determinada que no és la comodíssima dels que ho De fet, aquest noi que observa i que madura té, ben
tenen tot resolt sempre, ni la tràgica del qui està vivint sem- aviat, ganes d’escriure. Jo no he volgut mai ser escriptor.
Jo no he volgut mai ser res. No he tingut mai aquesta vocapre en una situació de tensió.
ció, aquesta ambició, de ser escriptor. Senzillament jo escriA quina escola va anar? Vaig anar a escola als Escolapis via. Que és diferent. Jo em vaig trobar escrivint. A vuit anys
del carrer Diputació, a prop de casa. Vaig fer el batxillerat feia versos. A quinze anys vaig escriure una novel·la molt
sense cap problema; no és que fos gaire estudiós, però me’n dolenta –en castellà, perquè jo vaig estudiar en castellà. Em
sortia bé. Els Escolapis per mi van ser una bona tria, i jo llevava a les sis del matí, mentre els meus pares encara doren tinc un record positiu, en el sentit que en aquells anys tan mien; sortia en una terrasseta i em posava a escriure la
durs de la postguerra, em sembla que eren molt demòcrates. novel·la a màquina. Això cada dia. Llavors a les nou arriAixò ho he pensat després; naturalment quan anava allà no bava als Escolapis, em posava la bata i em convertia en aquell
me’n feia càrrec. Però es respectava molt la personalitat de noi discret que treia bones notes i no creava conflictes.
cada u. Sobretot en el tracte: no tenies la impressió que ana- I l’endemà em llevava a les sis per fer un altre tros de novel·la.
ves a una caserna sinó a un lloc on tenies un petit marge de Però jo no vaig dir mai: «Seràs novel·lista, seràs escriptor».
llibertat. Admetien la diversitat humana. No parlo del nivell Em vaig trobar escrivint.
I això m’ha estat còmode, perquè no m’ha creat una tenacadèmic, perquè el nivell dels professors era més aviat baix
–segur que el nivell de formació intel·lectual dels jesuïtes, sió d’aquell que vol escriure. Jo escrivia: era un fet, no era
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un propòsit. I això tota la vida m’ha anat així. Els llibres que per poder-se dedicar a l’escriptura. No, «per poder-se»,
he fet, no és que m’hagi proposat fer-los: m’he trobat fent- no. Veus la intencionalitat que hi poses? Ho sento, però jo
los, sense condicionar-me per fer-ho. Per a mi tot això ha sóc així. Hi ha un punt de fatalisme en mi, que les coses són
estat naturalíssim, fins avui. En algun resum sobre la meva com són. Jo vaig estudiar Dret. Si el meu pare hagués estat
obra es diu: «Llavors va pensar a fer...» Jo no vaig pensar advocat, potser jo hauria tingut més facilitats, més contires! A posteriori t’atribueixen unes voluntats que tu no has tingut. Sembla que no
es pugui fer res perquè és així. Jo no em
vaig proposar res, i fins ara no m’he proA mi no m’interessa gens saber qui sóc, perquè
posat res. He publicat vuitanta-dos llit’enganyes sempre. Conèixe’t a tu mateix? I si
bres, quan m’ha semblat i com m’ha
després t’emportes un disgust? A mi
semblat, sense planificar-m’ho. Sóc l’antiplanificador. Per això no m’ha imporm’interessa molt més conèixer els altres
tat canviar, passar a fer una altra cosa.
Quan em demanen que faci un programa d’entrevistes per a la televisió, a mi
em sorprèn molt, no m’havia passat mai pel cap. M’hi vaig nuïtat, hauria exercit més d’advocat. Al cap de quatre anys
divertir molt, i quan em van dir: «plega», amb la mateixa ho vaig deixar. A mi m’interessava escriure, però no vaig deinaturalitat amb què m’havien dit: «comença», vaig plegar. xar l’advocacia per això. Tu pots fer d’advocat i, si t’interesNo vaig anar a buscar que em donessin un altre programa, sa escriure, amb dues hores al dia que t’hi dediquis, pots fer
ni vaig tenir un gran disgust. La meva vida ha estat això, dos llibres l’any. Però tenia pocs clients, perquè jo era un jovesempre. Jo he escrit cada dia al diari perquè m’ho van dema- net desgraciat que no em coneixia ningú. Fins al moment
nar, col·laboro a la ràdio perquè m’ho han demanat, tinc la que vaig dir prou: «plega i juga-te-la». Juga-te-la a escriure.
immensa sort que m’ho han demanat, i això et pacifica. No
he anat a buscar res, i llavors no he tingut ni la preocupa- I què va fer? Com se la va jugar? Me la vaig jugar escrivint en català, als anys cinquanta. Treballant als matins per
ció ni el disgust quan he hagut de plegar.
tenir un sou mínim, a Edicions Destino, corregint proves,
Per tant, no ha estat mai un escriptor angoixat? Mai! fent solapes –i escrivint, escrivint un llibre cada any. Jo m’hi
En absolut. No, perquè no m’he proposat coses. Fer-ho és he trobat sense adonar-me’n. De la mateixa manera que no
perillós, perquè et pots proposar arribar a un lloc per al qual sóc planificador, també em costa interpretar a posteriori els
no estàs predestinat, o no tens capacitats o aptituds. I això motius, perquè no els tenia. No en tinc ni idea perquè ho he
sí que pot crear aquesta angoixa. Però quan tu no t’has pro- fet. Ara puc intentar analitzar perquè, però seria absolutaposat res, quan et limites a fer allò que tu, no saps perquè, ment artificiós. El perquè que trobaré serà un perquè raciovols fer en aquell moment, i vas treballant-hi i insistint-hi, nal, inventat ara, que em serà favorable o no, però que serà
l’angoixa no hi és. Hi ha moments que estàs més content mentida. No va ser res que jo avui pugui racionalitzar. Penso
del que fas, i altres no tant. De la mateixa manera que jo no que això és el que podria explicar la meva continuïtat de
sé corregir. Quan està fet, està fet. I si no està prou bé, ja feina, i el fet que jo no he jugat uns certs papers en el món
faré una altra cosa. L’obsessió sobre mi mateix no l’he tin- de la literatura, que m’he limitat a fer el que feia. I els motius
gut mai; sobre el que feia, sobre qui era. A mi no m’interessa no eren gens conscients, gens premeditats.
gens saber qui sóc. Perquè t’enganyes sempre. La famosa
frase de Sòcrates, «coneix-te a tu mateix», és el pitjor con- Una de les persones que coneixerà a partir d’aquessell que s’ha donat mai. A més, la resposta em sembla molt ta feina a Destino és Miguel Delibes, de qui vostè diu
perillosa: i si et coneixes a tu mateix i t’emportes un disgust? que, per paradoxal que pugui semblar, és qui li conVols dir que val la pena? Jo t’asseguro que a mi m’interessa firma la seva opció lingüística pel català. Jo aleshores
molt més conèixer els altres, i els viatges a peu no són, com vaig fer una novel·la, Combat de nit, i per escriure-la vaig
a vegades m’ha dit algú, per conèixe’m a mi mateix; són per anar-me’n en un camió, amb dos camioners, fins a Vallaconèixer la gent, d’una manera més espontània, més natu- dolid. Amb Delibes, jo hi havia tingut algun contacte, correral. Això sí que m’apassiona. Descobrir personatges que són gint proves dels seus llibres, i quan va saber que jo anava a
molt bons, que no m’ho hauria imaginat mai. Jo vaig dei- Valladolid em va dir de dinar junts. Després vaig coincidir
xar d’escriure novel·la, i sempre m’he preguntat perquè, amb ell al col·loqui de novel·la de Formentor, l’any 1959, i
perquè vaig tenir un premi Sant Jordi i un premi Joanot Mar- allà teníem unes petites reunions abans de les sessions ofitorell, i la gent les llegia, es reeditaven, tenia un cert èxit; cials i preníem el vermut junts. No és que l’hagi tractat molt
però jo no m’he proposat mai ser novel·lista, no m’he pro- personalment, el Delibes; l’he llegit, i trobo que és el millor
escriptor castellà del segle xx. I és veritat que, quan llegia
posat mai ser res.
Delibes, deia: «Això tu no ho podries escriure mai.» Si tu
Vostè diu que es va trobar escrivint, però el fet és que estàs escrivint en castellà i estàs pensant «aixada», i no saps
després d’exercir un temps d’advocat, ho va deixar com es diu en castellà, com pots ser un escriptor de debò?
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La llengua ha de ser la teva; t’ha de sortir com es diu «aixada». I per això dic que la meva admiració per Delibes, pel seu
llenguatge, em va confirmar que jo no podia escriure en castellà, i que no podia fer servir altra llengua que la meva.
En aquell moment, quins escriptors li agradaven, l’havien influït? Ja sé que això no vesteix, i jo ara et podria dir
noms, però no sóc conscient que m’hagi influït ningú. Perquè jo tampoc no he llegit gaire. Sóc d’aquella promoció en
què no era fàcil; havies de tenir una vocació culturalíssima,
enorme, per començar a buscar llibres... Vaig llegir Hemingway, alguns escriptors nord-americans que em van interessar molt, com Mark Twain... Coses molt diverses. La
biblioteca del meu pare no era una biblioteca ordenada, i
les meves lectures tampoc no eren ordenades. Un gran autor
va dir que “la nostra cultura està formada sobretot per allò
que hem llegit i que no havíem de llegir.” Hi estic molt
d’acord. La meva formació ha estat absolutament a-lògica,
a-canònica. Hi ha llibres que s’han d’haver llegit, i jo no els
he llegit. En aquest sentit sóc molt franc-tirador, tant en la
meva formació com després en l’escriptura.
Faig un incís. Jo sóc molt presentista. El que vaig fer no
m’interessa gens. M’interessa molt poc el meu passat, però no perquè me’n penedeixi, sinó perquè ja està fet. Per això
he canviat tantes vegades, de feines i de coses. I per això no
sé corregir, perquè no sé revisar. Les meves lectures també
han estat així. Sempre d’una manera lliure, discrecional,
sense fer-me una llista com alguns companys meus feien de
llibres que s’han de llegir. No, jo no sóc aquesta persona. Sóc
una persona que ha actuat, no sap perquè, d’una manera
determinada. Sense programació i sense trampa, sense afectació. Llavors, donar justificacions em costa molt, saps?
Sense formar part d’una generació o d’un grup literari, vostè coincideix amb gent com Capmany, Pedrolo, Perucho, Sarsanedas, que als anys 50 es posen a
escriure novel·la. Sí, coincidim en el temps, encara que
aquesta generació té nou anys més que jo, i per tant hi havia
una diferència important, perquè ells havien viscut abans
de la guerra i jo no. Tenir-ne llavors vint o tenir-ne trenta
significava molt. Tampoc no hi vaig tenir una relació direc-
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nions literàries, no he format pinya amb ningú, no he defensat cap escola literària... He tingut una excel·lent relació
amb la Maria Aurèlia Capmany: una vegada ella em va regalar flors i jo li vaig regalar puros. D’aquesta colla, era la que
tenia una mica d’esperit irònic com jo. Ens enteníem molt
bé, però no ens véiem mai.
Exactament com ara. Jo no tinc penya literària. Això potser t’ho pot explicar. Jo tinc una penya des de fa potser vint
anys, que cada tres setmanes ens trobem per sopar. En aquesta penya hi ha: un ginecòleg, un pediatre, un advocat, un
enginyer industrial, un director d’empresa, un periodista,
però cap més escriptor. Aquesta és la meva penya. Gent que
formen part de la diversitat social. No tenim res més que en
comú que trobar-nos per parlar de coses que no siguin nostres: de política, de diaris, d’esports. La meva penya han estat
els altres, no els de la meva corda. Els de la meva corda m’avorreixen, com m’avorriria jo mateix pensant només en mi.
En el retrat que vostè fa de Delibes, justament quan
són a Formentor, apareix aquesta actitud de no sentir-se part del món literari... És que no en formava part.
En aquella trobada organitzada pel Carlos Barral, jo era un
apèndix, un xicot que escrivia en català. La veritat és que
era l’únic, perquè tota aquella colla escrivien en castellà, i
jo era una excrescència, una cosa rara que corria per allà
però que no tenia perquè ser tinguda en consideració. Ells
sí que estaven al corrent de totes les novetats internacionals, de les línies ideològiques narratives, de tot aquest món
que no ha estat mai el meu món. Jo allà m’hi trobava molt
despistat.
Aquesta actitud seva, no sé com dir-ho, antiintel·lectual... No era antiintel·lectual, no ho estat mai. Jo no sóc
antigats, però no he tingut mai gats. No he estat mai antires, encara que puc fer-ne una certa ironia; senzillament no
hi estat. A Formentor em trobava foraster, però amb el respecte corresponent, perquè no l’he perdut mai per ningú.
Tinc un respecte per la diversitat, que tinc quan viatjo a peu
per pobles perduts i m’admiro de la diversitat i del caràcter
de la gent: per què hauria de fer una exclusió per al món
intel·lectual? Jo sóc molt respectuós; només que jo no hi sóc.

Això el porta a reivindicar, a principi dels anys cinquanta, una
figura com la de Josep M. de SaLa meva formació ha estat absolutament a-lògica,
garra, a qui una certa intel·leca-canònica. Hi ha llibres que s’han d’haver llegit i
tualitat mira aleshores amb recel.
jo no els he llegit. Sóc molt franc-tirador, tant en
Del Sagarra, una cosa és la seva obra,
que com diu el Josep Pla s’ha d’esla formació com després en l’escriptura
criure molt, esperant que en algun
moment surti alguna cosa que estigui bé, i no t’has de passar la vida
ta. Ens vam conèixer, els vaig trobar en algun lloc, però no esperant la genialitat, perquè llavors no fas res. La quantivam fer penya. Jo explico que l’única vegada que ens vam tat arriba a produir coses de qualitat. El Sagarra és aquest
trobar va ser per fer-nos una foto. Però, per exemple, jo no fenomen claríssim. I després hi havia una altra cosa, i és que
era dels joves escriptors que anaven els diumenges a casa el Sagarra no feia discursos, tot i la seva cultura i la seva
en Carles Riba. Jo no he tingut mestres, no he anat a reu- preparació immensa. No era mai pedant, no se’t posava a
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recitar ni a fer-te doctrina, i jo m’hi sentia còmode. Era una
persona educada, irònica –unes condicions, l’educació i la
ironia, que jo trobava que estaven molt bé. El Sagarra vivia
com a ciutadà barceloní que, a més, escrivia. A més, potser
sí que jo trobava que hi havia coses del Sagarra que eren
molt bones –la llengua, per exemple–, i que no eren prou
valorades en aquell moment, en què potser la ideologia manava sobre la qualitat real de la literatura.
Al llarg dels anys cinquanta, vostè publica set novel·les
i dos llibres de narracions. L’historiador Joan-Lluís
Marfany diu que la seva narrativa d’aleshores és “un
intent deliberat d’extreure la narrativa catalana del
seu ghetto i d’incorporar-la a la normalitat, a base
d’introduir-hi noves tendències que comencen a imposar-se a la literatura espanyola coetània”. I diu també
que la seva obra reflecteix, de forma difusa i general,
l’estètica neorealista que aleshores sura en l’ambient.
Segurament té raó. Ara: ni «intent», ni «deliberat». Jo no
m’he proposat utilitzar el català per raons patriòtiques; jo
no vaig passar del castellà al català per raons ideològiques,
vaig passar-hi per raons biològiques. No dono cap transcendència a aquest fet. Que fos oportú i eficaç en aquell
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moment, doncs molt bé. Ara, d’intent deliberat, res. Una
vegada un il·lustre escriptor i crític em va dir que jo tenia
influències de Pavese. Jo no l’he llegit mai, Pavese. Quan era
jove, jo feia versos. No sé qui em va dir que tenia influències de López-Picó. Jo no havia llegit López-Picó. Per tant,
de tot això dels intents, dels propòsits i de les intencions, en
sóc una mica escèptic. Jo crec que les influències, en el meu
cas sobretot –perquè jo no tenia cap preparació per dir: «Em
llegiré l’obra de Faulkner per veure quina narrativa es pot
fer»–, eren en l’ambient. Per alguna raó, hi ha un moment
determinat que a Itàlia, a França, en català i en castellà,
apareix un tipus de literatura. Però en el cas meu no és imitativa, perquè jo no la coneixia, ni és producte que jo hagi
pensat que s’havia de fer això per entrar en un públic...
Jo no he escrit mai un llibre pensant que així tindré més èxit
o més públic, mai! He escrit el que m’ha semblat. Per tant,
crec que la influència és d’època, que es respira a tot arreu,
d’una manera misteriosa i que no sé explicar. Penso que
aquell moment era un moment especial de la història d’Europa, on havia passat una guerra, i és normal que escriptors
de moltes llengües diferents tinguéssim uns punts en comú.
Però això no vol dir que m’influïssin directament; segurament m’influïen sense saber-ho.
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El cinema, va influir-lo d’alguna manera? A mi el cinema em va deixar d’interessar fa molts anys. No hi vaig. A mi
m’agraden pel·lícules com Dublinesos o com Fitzcarraldo, que
et donen allò que la llengua escrita no et pot donar: la imatge. El cinema podria haver estat un art minoritari cent per
cent, però ha buscat arguments. Quan el cinema en comptes de ser plàstic, visual, va començar a explicar arguments,
com fent competència a la novel·la, no em va interessar més.
A mi m’interessa molt el cinema plàstic, i penso que, sense
adonar-me’n, algun tipus de narració meva és cinematogràfica: mentre passa una persona i jo la vaig seguint, estic
fent un tràveling literari. Però en el cinema, l’argument no
m’interessa. Els arguments ja són a la literatura. El cinema
hauria pogut ser un art trencador, però ha entrat a ser un
art de consum –i em sembla molt bé, perquè jo estic a favor
del consum, perquè sinó no hi ha vida social–, però els arguments m’hi sobren, al cap d’un moment em fan angúnia: els
psicologismes, tot això. Em va agradar per exemple Mi hermosa lavandería, perquè creava un clima: el cinema, des del
meu punt de vista, ha de crear un clima, no ha d’explicar
una història. I potser en certa manera la literatura també.
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La seva novel·la dels anys cinquanta s’ha englobat
dins el que s’anomena literatura social. És d’aquesta mateixa voluntat de revelar la realitat, en aquest
cas d’un món “oblidat”, el món rural, que neixen els
seus llibres de viatges? No m’hi veig en cor. A veure, els
meus llibres de viatge, quina literatura són? Em sembla que
són més socials que la novel·la, perquè hi surt més gent; hi
ha reflectida una societat sense, com et deia, necessitat argumental. Entenc que la gent faci servir denominacions d’aquest tipus, però a mi no em diuen res. La novel·la Vermell
i passa, que he publicat de més gran, no és literatura social,
però planteja altres coses. Si la gent és tan aficionada a interpretar, en podria treure potser unes conclusions de la condició humana –en el fons, la literatura no fa una altra cosa
que explicar la condició humana. S’explica en una novel·la
l’any 1955, s’explica en un article l’any 1974, s’explica en
un viatge a peu l’any 1993. Jo no em sento compartimentat. No sento que hagi abandonat terrenys per introduir-me
en altres. M’he sentit sempre sent jo que escrivia. I aquesta diversitat suposo que a vegades no és tan valorada com
si tingués un objectiu fixat, però aquesta diversitat em penso
que és bastant fidel a la meva manera de veure la realitat,
d’entendre la vida, lligada a la literatura.
Per què pel fet que tu expliquis una història viscuda amb
una gent en un poble perdut, això és menys literatura que
si tu t’inventes aquest mateix personatge? Segurament jo
algun dia em vaig adonar que en la realitat hi havia personatges i situacions molt més apassionants que les que em
podia inventar. I ara que no faig ficció, el que segurament
acaba sortint és el descobriment de la dimensió de ficció que
hi ha en la realitat. Els meus llibres de viatges a peu són
realistes, en el sentit clàssic, on tot el que passa és veritat.
I a més són viscuts. Ara, el resultat, quin és? Que són obres
de ficció, des del meu punt de vista. És tan extraordinari la
diversitat de sorpreses que trobes contactant amb el món,
que si ho escrius, acabes fent un llibre que és ficció, perquè
té tanta ficció com el que tu inventes. Com a escriptor, no
et limites a explicar que puges els graons d’una escala, sinó
que tries unes paraules, tries un paisatge, tries un moment
del que penses mentre camines: tot això és ficció. A la gent
li va costar una mica entendre què eren els meus llibres de
viatges. Es pensaven que volien ser guies. I no entenien que
jo anava a uns llocs, observava, i escrivia i feia literatura.
Aquí encara pensem que la literatura és, bàsicament, novel·la
i poesia. I l’assaig? L’assaig és literatura. El pescador de canya
d’Isaac Walton és literatura. Literatura és el com s’escriu,
no és de què parles. Això és molt clar, almenys per a mi. Jo
ara em llegeixo aquella història de l’home que em vaig trobar i, llegit, em sembla ficció. I com que el temps passa i tot
canvia, llavors ja no és realista, perquè hi va la gent i ja no
hi trobarà res del que hi explico. En tot cas serà un document històric de com era el Pallars l’any 1964! Per al lector
actual, això és literatura de ficció. Jo els personatges que
trobo me’ls miro com inventats, m’apareixen com si fossin
inventats, el que passa és que existeixen. Aquesta distinció
entre ficció i no-ficció, que la visió acadèmica marca molt
clarament, no és tan clara.
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El crític Joan Triadú, en el pròleg del primer volum l’anti-revisionista. Això només ho fa la gent que ha escrit
de la seva obra completa, diu: «Espinàs té el do de l’ob- una mica, i que volen ser perfectes. Però no hi ha cap garanservació. Però no és la causa de la seva literatura. El tia que el perfeccionista no sigui un empitjorista. Allò ja
treball narratiu d’imaginació fou l’escola de l’Espi- està fet i va sortir d’aquella manera. I si no t’agrada prou,
nàs reporter, viatger i periodista. Sense això, el do de fes-ne una altra, i potser tens més sort i et surt més bé. L’èl’observació hauria mancat de l’interès humà que té, xit no depèn tant de tu com t’imagines.
desvetllat justament per la imaginació. La novel·la
precedí el reportatge.» Em sembla que el Triadú s’hi va Per vostè, l’èxit ve de la seva trobada amb el públic?
fixar molt. El Triadú i el Joan Fuster van ser en aquella època No, l’èxit és haver pogut escriure. I si he pogut escriure és
les persones que em van dedicar llargs articles intentant perquè el públic m’ha seguit. L’èxit no és buscar el públic,
analitzar els meus llibres. Després això s’ha fet més difícil, sinó que tu escriguis sense forçar-te a allò que vols escriuperquè aquí no hi ha revistes literàries i els crítics han d’es- re, sense tenir prejudicis sobre allò que vols escriure. I si tens
criure als diaris, que no és el lloc on ho haurien de fer, i lla- la sort que això connecta amb una gent, pots tenir el que
vors fan una crítica més limitada. En una revista sí que en diuen un èxit. Si penses que exit en anglès vol dir sortipodrien, però els bons crítics no tenen una revista ara per da... Hi ha una frase molt bona que em va dir una vegada
explicar-se, com feien llavors el Triadú i el Fuster a Serra una dona, en un meu viatge a peu, en un poble de la Terra
d’Or, on podien fer sis pàgines parlant d’un llibre. I sortien Alta. Em vaig aturar amb l’excusa de preguntar-li una adreça, i ella em va dir: «Però vostè ja ha estat per aquí, oi?». Li
idees, es millorava la visió d’aquell llibre.
Per tant, “imaginació” i “observació”. L’observació és vaig dir que no, perquè jo no faig cap viatge a peu a un lloc
fonamental per tenir idees. L’observació no només és retra- on hagi estat abans. I ella m’insistia: «A vostè el tinc vist».
tar d’una manera absolutament
fidel. Si tu dius, per exemple, què
tenen en comú aquests dos objecJo tinc aquesta visió molt senzilla, molt humil,
tes que tinc ara a la mà, aleshores
molt poc transcendent de l’ofici. A uns els diuen
el teu cervell es posa a treballar. Tu
comences a posar en marxa el cer«fuster» i a altres els diuen «metge»: a mi em
vell, associant, i et surten una quandiuen «escriptor»
titat d’idees enorme. Amb aquests
dos objectes tu crees una realitat
que és nova, que no existia. És una
cosa que s’hauria de fer a les escoles: ensenyar a observar i Vaig pensar que potser m’havia vist a la televisió, i que la
ensenyar a associar. Això és el que fa un autor de ficció i el meva cara li era familiar. I llavors em va dir la millor frase
que faig jo amb els meus llibres de viatges a peu: associar que m’han dit mai: «A vostè no li diuen escriptor?» Que és
observacions. Ara, tu no et limites a explicar allò que tro- bo! Qui sóc jo? No ho sé. Què sóc jo? Podríem discutir-ho,
bes en la realitat, la realitat t’estimula per pensar una cosa però aquesta és una realitat com una casa: a mi em diuen
al voltant d’això i associar-ho amb una altra. Per a mi tot escriptor. Em va obrir els ulls, em va fer pensar fins a quin
és escriure. Que vol dir que tot és pensar. Llavors depèn de punt depens poc de tu per dir qui ets i tenir una visió de tu
l’eina que tinguis; cadascú té el seu estil, la seva manera de que et satisfaci a la llarga. I això lliga amb el fet que jo no
havia tingut la intencionalitat d’escriure. No va dir: «Vostè
fer les associacions i d’explicar-les al lector.
és escriptor», sinó «A vostè li diuen escriptor». I això em diu
Ara parlarem de l’estil, però abans m’agradaria repe- que hi ha una gent que em diu que jo he connectat amb una
tir la pregunta que es fa en Triadú, en el sentit que societat, però no per mèrit meu sinó perquè els altres han
les seves novel·les dels anys cinquanta van tenir un trobat en mi alguna cosa que els interessava. No perquè jo
ressò important –fins i tot n’hi ha una, Tots som iguals, m’ho hagi proposat. Això és el bonic d’aquesta història, i
que es va traduir a l’anglès... Sí, la va publicar Panthe- em defineix molt bé. La gent em diu: «És com si jo fes el viaton Books, que en aquell moment era l’editorial nord-ame- ge amb vostè». Això és propi de la novel·la, on tu vius les
ricana que tenia més crèdit. He rebut més crítiques d’Estats peripècies dels protagonistes com si tu mateix visquessis
Units sobre aquesta novel·la que sobre cap altre llibre meu aquella situació. Em considero un privilegiat, perquè fent
aquí. Em van enviar fotocòpia de les ressenyes al New York la feina que hauria volgut fer de tota manera, he trobat una
Times i als diaris importants. Les crítiques que vaig rebre gent que em diu: «Continua, perquè et segueixo». Aquesta
em van sorprendre molt. Deien unes coses molt estranyes, és la valoració de l’èxit del llibre. Un senyor pot decidir: «jo
com que jo dibuixava uns personatges picassians! Jo crec sóc cantant», però si ningú no l’escolta, ja ho pot anar decidint que no serveix per a res. Ara, quan la gent et diu que
que no, que no té res a veure amb Picasso...
ets escriptor, has d’admetre que ets escriptor. Jo tinc aquesNo s’hauria de tornar a editar, aquesta novel·la? No ta visió molt senzilla, molt humil, molt poc transcendent de
val la pena. Jo no rellegeixo. Jo sóc molt presentista. M’in- l’ofici. A uns els diuen «fuster» i a altres els diuen «metge»:
teressa el que faig ara; el que he fet, ja no ho puc tocar. Sóc a mi em diuen «escriptor».
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serà un dels primers “Setze Jutges”. Com és que es va
trobar amb una guitarra cantant Georges Brassens?
Jo he cantat sempre. A mi m’agrada cantar. En els camins
dels meus viatges, vaig cantant. Llavors jo vaig descobrir
Brassens, que era un gran escriptor, i vaig pensar que podria
fer adaptacions de les seves cançons al català. Va resultar
que hi havia una gent interessada en la Cançó i que va saber
que jo havia traduït Brassens. I em van cridar a iniciar el
moviment. No és que jo pensés a fundar la Nova Cançó. Sóc
conscient que és un moviment amb un fort origen social,
una dimensió política, que és una eina de difusió de la llengua importantíssima... però jo no vaig pensar en tot això
quan m’hi vaig posar.
Tot això és molt interessant, però et seré molt honrat. Des
del punt de vista intel·lectual, no m’interessa. Estem tenint
aquesta conversa sobre molts temes que a mi no m’interessen, i puc parlar-ne i discutir-ne, però no m’interessa. A mi el que m’interessa són els últims
llibres, que per mi són diferents. Jo a vegades
No m’interessa mirar enrere. Ara estic fent
he anat a la ràdio i m’han posat una cançó
meva... jo he publicat 82 llibres i el 80% del
uns textos sobre la vida. Vull que sigui un
em parlen de la Nova Cançó. No em
llibre optimista, que creu en la vida que té al temps
sembla bé, no em sembla correcte. D’on es
davant, que no sigui un llibre de records
treuen més idees de mi, d’on s’aprofita més,
no és parlant de la Cançó, o de la novel·la.
Ara imagina’t un arquitecte amb una gran
obra construïda que li parlessin dels tres primers xalets que
Triadú diu que potser en l’abandó de la narrativa hi va fer per la família Rovirosa a Palau-Solità i Plegamans.
ha un temor a la consolidació... Això està ben dit. De tot Això per mi és història pura. Mira jo ara estic fent uns texaixò me n’he adonat de molt gran. Quan passava això, no tos, igual com vaig fer a Temps afegit, sobre la vida, sense proera conscient del que passava, de si podia tenir valor o no. gramació. Un dia escric sobre els ulls, un altre dia sobre una
Avui jo no m’imagino amb la targeta «Josep M. Espinàs, dona que he vist al carrer... De les novel·les i la Cançó no en
novel·lista». Escriptor ja m’ho imagino, perquè hi cap molta renego, però no m’estimulen. I d’això que et dic en vull fer
cosa. Potser instintivament pensava que la creació no em un nou llibre. Vull que sigui un llibre optimista, que creu en
satisfeia com a mitjà d’expressió, i no en vaig fer més. I sí la vida que té al davant, que no sigui de records. Jo estic penque després va venir la Nova Cançó i altres llibres, però si dent de cada segon.
m’hagués interessat la novel·la, hagués continuat escrivintne. Els viatges a peu m’han continuat interessant com a ins- Hi ha un llibre que vostè publica el 1971 , La gent tal
trument literari d’explicar coses. Estic a punt de fer 82 anys com és, que en Triadú diu que és un títol que podria
i aquest llibre és el 20è que faig. Això sí que és ben curiós resumir la seva obra. Sí, però hauria de ser «La gent tal i
en literatura... Perquè deixo una cosa i en començo una com jo la veig», perquè aquí hi ha la part de literatura. La
altra? La raó no la sé, perquè en aquell moment no m’ho literatura és el com, no és el què. Si una novel·la de Dosvaig plantejar; ara només puc buscar explicacions, però la toievski està bé no és pel que hi passa, sinó per com ho expliraó no la sé. Potser vaig pensar que si em dedicava a la ca. Tot aquest transcendentalisme de dir «aquest té l’ambició
novel·la em limitava. Jo tenia altres inquietuds d’explicar –paraula terrible– d’escriure la gran novel·la sobre la concoses que potser en la novel·la no m’hi cabien... Jo he publi- dició humana». L’ambició no és literatura. Fins que no hagi
cat Inventari de jubilacions, que és un llibre que no té res a escrit, aquest senyor no és escriptor ni és res. I quan l’haveure amb la ficció, de quan vaig fer 65 anys, i em sembla gi escrit potser l’ambició s’haurà carregat la literatura. Hi
que és un llibre interessant dels que he fet, després els viat- pot haver molta més literatura en un petit text sobre una
ges a peu, després Temps afegit, que són proses de quan s’ar- dona que he vist passar que en tot un llibre que explica la
riba a determinada edat. Tots aquests llibres m’interessen història d’una família.
molt més, perquè estan carregats de vides reals, de reflexions, de moltes coses que no s’acaben. No m’interessa inven- En el pròleg d’aquest llibre vostè diu que «estic a punt
d’afirmar que aquest llibre em sembla el millor llibre
tar-me res, ja em trobo les coses al carrer.
dels que he escrit, senzillament perquè és el que té
La desaparició del novel·lista coincideix també amb una part més petita d’aportació personal, m’he limil’esclat de la Nova Cançó als anys 1961 - 1962 . Vostè tat a no esguerrar la realitat, i la realitat és –diguemDeixi’m acabar-li de fer la pregunta que es feia en
Triadú. Vostè fa una sèrie de novel·les que tenen un
ressò important, fins que l’any 1961 guanya el Sant
Jordi amb L’últim replà, en la qual una certa crítica
engagée hi veu un aspecte religiós i un llenguatge simbolista que l’allunyen del realisme. Hi ha alguna cosa
en aquesta novel·la que faci que sigui l’última que
escriurà? Jo suposo que aquesta novel·la té molts defectes,
però jo no miro enrere, el que està fet està fet. Suposo que
alguns llibres estan bé i altres que no, i alguns articles que
estan bé i altres que són millorables. Per tant, si s’hi posen
objeccions, no em sembla malament. El que no poden fer és
posar-hi intencions. Si em va sortir més simbolista o més no
sé què, com diuen, jo no pensava en la paraula simbolisme,
ni volia representar res. Em va sortir així. I llavors vaig deixar d’escriure novel·les. Perquè, tampoc no ho sé.
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ho sense manies– boníssima». Quan ara la gent em retreu
coses així, jo he descobert que això permet veure la meva
coherència al llarg dels anys, perquè jo llegeixo entrevistes
que em feien quan tenia 30 anys, i ara que en tinc 81 dic
pràcticament el mateix.

ter personal, la teva manera de fer i de pensar, i el caràcter
més instrumental, literari, de tenir un estil d’explicar allò
que tu penses, o allò que tu penses que ets. Per mi són dues
coses, però això és una improvisació i qualsevol estudiós de
la literatura podria fer-ho millor que jo.

En un dels seus últims llibres vostè diu, justament, que
«hi ha una coherència de fons, uns punts que dibuixaven, sense jo saber-ho, una línia molt prima però contínua en el mapa literari d’aquest país». Hi ha una cosa
molt important que és el caràcter. Tu ets aquell, i no ets un
altre. Tens marca o no tens marca, tens caràcter o no tens
caràcter. Que quan hi hagi tremendisme, facis una obra que
no ho és; que quan hi hagi idealisme, facis una obra que no
ho és; que quan hi hagi uns corrents, facis una obra que
no hi acaba d’encaixar. Tinc incomoditats perquè la gent classifica i tu no estàs enlloc. El que passa és que si hi ha un caràcter, hi ha una cosa que et manté, és el que fa que la gent et
segueixi i potser el que et permet continuar escrivint, perquè
no pensen que ara et toca escriure això o allò, o respondre a
la pregunta que et fan uns periodistes fa 40 anys. Jo responc
el mateix, el que passa és que ara ho faig amb més maduresa,
amb més convenciment, perquè han passat anys, però l’arrel
és la mateixa. I potser això explica perquè es pot durar tant
en el temps, i que aquella senyora em digui «a vostè li diuen
escriptor», i tot lliga. I que hagi pogut escriure tants llibres,
i la gent em reconegui l’estil. Jo considero que és una sort.
La gent que vol ser ambiciosa no el valora, aquest caràcter.

Aquesta manera que té vostè de mirar el món, inclou
també una manera de parar l’orella? I tant, perquè la
gent sempre parla de la meva capacitat d’observació, que
es concreta en els viatges a peu, però es viatja escoltant,
amb l’orella. És fonamental, sobretot si t’interessa la llengua. Sentir parlar els altres és apassionant. La frase que et
diu un pagès és un món. A mi m’apassiona precisament perquè no és inventada. Quan a Castella, trobo un pastor prop
d’un poble, li pregunto si és d’allí i si hi ha gaire gent, em
diu: «Soy el único que vive de quieto», això és fantàstic. Vol
dir que és l’únic habitant, però que a l’estiu hi ha estiuejants que van i tornen. A mi em sacseja; això és racial, és
fantàstic. I aquí ve l’escriptor que pensa: «Quan se’n va a
dormir, se’n va a dormir el poble.» Ell és el poble. És clar, si
no t’hi fixes... Com la senyora que em diu «a vostè li diuen
escriptor». En comptes de pensar: «Mira, ja m’ha identificat», tinc la sensibilitat per fixar-me en la manera com ho
ha fet. Pla tenia raó quan parlava del descrèdit de l’anècdota. Deia que Vermeer era un pintor d’anècdotes: una dona
amb un vas de llet, una noia llegint una carta... La literatura són anècdotes. I el Pla, amb el seu sarcasme habitual,
diu: «Si veu passar una categoria, avisi’m. El Sr. d’Ors es va
inventar això de les categories i les anècdotes però no en faci
cas, la vida són anècdotes, la literatura són anècdotes».
Podria escriure un llibre de frases fantàstiques que he anat
sentint pel món. Ara, t’hi has de fixar.

Aquest caràcter que la gent ha sabut valorar de vostè
en què resideix, en l’estil? No ho sé, és que jo no sé moltes coses. Hi ha preguntes teòriques d’aquesta mena que no
les sé contestar; ara tu m’obligues a pensar-hi i penso que
el caràcter literari ve de la manera que tens de mirar el món,
i de com fas servir les paraules per explicar-lo. Hi ha el caràc-

Vostè ha escrit que «una història perquè sigui vàlida
ha de respondre a la identitat de l’escriptor». I tant,
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els escriptors que duren són els que tenen identitat. Els
que poden fer un èxit en un moment determinat, no. Els que
duren temps és perquè la gent els identifica, sap qui són, no
tant per una història que no has oblidat, sinó per la constant, assídua freqüentació d’un autor. Que no l’hagis abandonat, que sigui teu. Jo dic més «caràcter» que «estil», perquè
sembla que «estil» és més artificial. Però és el mateix. La
identitat tu no te la pots canviar. I l’estil, si ets escriptor, sí
que el pots canviar. L’escriptor de debò només té un estil que
el marca. «Estil» és una paraula equívoca, per això prefereixo «caràcter».
«Cap desig d’influir ni d’imitar». No, no l’he tingut. Ni
apòstol, ni crear escola, ni res. Ni dir: «Si faig com aquest,
tindré allò». Això ho ignoro absolutament. I això es podria
dir com una vanitat amagada, però ho dic de debò.
«Com a escriptor no m’he proposat mai resoldre cap
problema del lector». No, perquè no he intentat ser deliberadament emotiu, animar el desanimat, tranquil·litzar
l’inquiet, estimular l’apàtic. Jo escric així, i al que no li interessa plega, i al que li interessa segueix, i els defectes que li
troba no els sé. Segurament són diferents dels que jo em
podria imaginar. Només puc pensar: «Mira, li ha agradat».
He trobat gent que em diu: «Tinc tots els seus llibres». Puc
pensar que li han agradat, però: per què? No ho sé, no en
trobaríem dos d’iguals. M’és molt educatiu l’article diari
perquè jo que vaig bastant a peu per l’Eixample, i és freqüent
que em passi que m’aturi algú i em digui: «El seu article d’avui és boníssim», i al xamfrà següent trobo algú altre que
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«La literatura que s’aguanta és la cèntrica, no l’excèntrica». D’excèntrics n’hi ha menys del que sembla. Hi
pot haver l’excèntric per definició, però la majoria se’n fan
d’excèntrics, no ho són per fatalitat. El que s’ho fa es pensa
que serà més divertit, que se’n parlarà més. I jo em considero una persona cèntrica, i segur que per alguna persona
sóc un excèntric, perquè el seu centre és un altre. Quan jo
en ple franquisme vaig començar a escriure en català es va
considerar una excentricitat.
Vostè ha insistit en el caràcter gairebé artesanal de la
literatura. L’ofici s’ha d’exercir amb malícia, que vol dir
habilitat. El domini de l’ofici vol dir que hi ha d’haver un punt
d’artifici, però que l’artifici no sigui la base. Has de trobar
un bon «com», i per trobar un bon «com» a vegades has de
pensar. No pot ser que espontàniament et surtin sempre els
«com». Per això diem que escriure és un ofici. No és com la
respiració; és la manipulació d’un material per obtenir un
resultat determinat. Aquesta manipulació no ha de ser falsa,
és la mateixa que fa servir un fuster perquè allò sigui més
llis, o perquè s’aguanti. Saber manipular vol dir saber fer
anar les mans, i fer servir el cervell per veure què és el que
no quadra... d’això se’n pot dir artesà o intel·lectual. Artifici vol dir amb art, no falsedat. I per això és literatura. És el
com. Hi ha una música, un ritme narratiu, una estructura.

En algun dels seus llibres ha reflexionat sobre l’adjectivació. Creu que la literatura consisteix més a
treure que no a posar? En el meu cas sí. De jove vols escandalitzar, o fer bonic. I fas servir una quantitat d’adjectius
per ser brillant. A mi no m’agrada fer correccions. Les úniques que he fet en els meus
llibres han estat per treure paraules. Jo no
sé reescriure. Hauria de tornar a ser aquell
Escriure és un ofici. És la manipulació d’un
que vaig ser per reescriure. Quan ets jove
material per obtenir un resultat determinat.
vols quedar bé i demostrar que domines el
Artifici vol dir amb art, no falsedat. Per això
vocabulari, i tens una tècnica per fer bonic.
Després amb els anys veus que és inútil i
és literatura. La literatura és el «com»
que allò sobra. No tinc temps per reescriure,
vull fer coses noves. Però si ho he fet ha
estat per treure coses, normalment un adjecm’atura i em diu que l’article d’avui no li ha agradat. Em tiu que era per fer bonic. Jo dic una frase de Pla, que deu ser
vénen ganes de dir-li que corri a parlar amb el de la canto- falsa, que diu que «cal fumar un cigarret per tenir temps per
nada anterior i discuteixin perquè per a un l’article és tan pensar l’adjectiu». Jo penso que els adjectius no s’han de
bo i per a l’altre tan dolent. Quan tu vius això, se t’han aca- pensar; ja hi són. Potser faran més bonic si hi penses una
bat els dogmatismes, les pretensions i tot. Tots dos tenen mica, però vaja. Els que fan realment bonic són els que estan
raons. Jo sé que qualsevol escriptor diari sap que l’article lligats al substantiu. I si d’aquest cel d’avui vols dir que és
d’avui és dels millors que ha fet mai per a un 7% de lectors, un «blau difuminat i llis»–també en podria dir «angèlic»–,
és bo per a un 27%, és psè-psè per a un 19%, francament si tens l’ofici d’escriure hi pots afegir el que et doni la gana.
poc interessant per a un 13% i un dels pitjors per a un 7%. Ja el veus, l’adjectiu que hi és. Allò de parar-se a buscar l’adDigui el que digui, sigui l’article que sigui. Es pot demostrar jectiu és per trobar el que faci bonic, perquè sinó ja els tens
estadísticament, això és la diversitat humana. Això et dóna clars. Per mi aquest soroll del carrer que sentim ara és «vague
una lliçó de relativitat i modèstia, i de no creure’t que tens i habitual» –no «molest», perquè és habitual–, però no és
la raó. Per tant el que has de fer és escriure el que vulguis, «preocupant», ni «insuportable», ni «incommensurable»,
no pensar en aquest crític o en aquella acadèmia. Has d’es- com diria el Pla. El que vesteixen són els adjectius, però a
criure el que vulguis perquè no tens més remei. Què vols vegades no et deixen veure el cos que hi ha al darrere. Si et
vols lluir és una altra història. Jo, de lluir-me, no en sé.
canviar, per fer content a qui? A l’altre 7%?
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