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dos mesos que va morir el Llullu i 
per tant el grau d’implicació no sé 
com anirà fluctuant amb el temps, 
però ells saben que em tenen a 
la seva disposició. Tothom qui té 
relació amb pluridiscapacitats, 
n’acaba tocat en el bon sentit. 
Canvia una mica la manera de 
mirar. Jo que, a casa, he fet aquell 
llarg camí amb ell penso que te-
nim la capacitat per explicar o per 
intentar explorar les fronteres que 
encara separen el món de la disca-
pacitat amb el món, entre come-
tes, normal. Posar en contacte els 
dos mons penso que és una funció 
a la qual jo em veig amb cor. 

Cap on orientes el teu futur com 
a escriptor? Perquè has fet obres 
molt diferents. 
Això m’entusiasma. No tenir eti-
queta. Crec que continuaré per 
aquí. Jo mateix vaig descobrint 
que vaig deixant línies una mica 
diferents,  tot i que sempre n’hi ha 
una que és la importància cabdal 
de la llengua com a eix central.  
En paral·lel estic fent dues novel-
les ara que no sé quina de les dues 
passarà davant d l’altra. N’hi ha 
una on he agafat un personatge 
històric que és un matemàtic 
català. En tot cas, ara vaig cap 
a la ficció. Per a mi, el territori 
de la novel·la és el més versàtil 
de tots. 

Darrerament has destacat pel 
teu compromís públic amb la 
llengua catalana. El seguiràs 
exercint?  
A mi em van encarregar i vaig ac-
ceptar amb molt de gust participar 
en l’acte institucional de l’11 de 
setembre amb un parlament sobre 
el centenari de la secció filològica 

Qüestionari Proust

de l’IEC. Una glosa amb el títol 
Català a l’atac. Vaig lliurar el text 
abans de l’estiu. De sobte, es va 
produir aquesta interlocutòria que 
és un atac absolutament pervers, 
en la línia de capgirar l’argumen-
tació, de parlar en nom de lliber-
tat per defensar la llengua que la 
té tota la llibertat, de falsejar la 
realitat quan els únics ciutadans 
monolingües del nostre país són 
castellanoparlants. Llavors,  vaig 
introduir l’element de la immersió 
lingüística. El que és trist és ha-
ver de reiterar l’obvietat. Això és 
cansat. Personalment sempre em 
trobareu defensant la llengua i les 
llengües i el castellà també com a 
llengua nostra. No tinc cap pro-
blema per incorporar-la, només 
faltaria, però com a font de plaer, 
no com a font de conflicte.  

Ets pessimista en relació al tema 
de la llengua? 
Diguem que el pessimisme o l’op-
timisme són projeccions de futur 

que s’acosten a la bola de vidre. 
El que crec és que l’única eternitat 
documentada és el present. I per 
tant qualsevol projecció de futur 
m’interessa i en podem discutir i 
elucubrar i fer grans tesis, però 
el que considero imprescindible 
és comprometre’ns en el present 
i en el futur més immediat. En 
aquest sentit sí que puc fer-te una 
projecció,  és a dir els últims 35 
anys la dita transició política ha 
fet un plantejament de concòrdia 
des de l’Estat que no ha aportat 
una situació de millora cultural. 
Per tant, si els propers 35 anys ens 
els hem de tornar a passar con-
temporitzant d’aquesta manera 
clarament anirem a pitjor. 

Parlant d’experimentació literà-
ria. M’agradaria que expliques-
sis què és l’Opeplo? 
És l’Obrador de Literatura Po-
tencial i és mimètic a l’Oulipo 
dels anys 60 que era un grup 
de matemàtics i de poetes que 

es van ajuntar i van començar a 
experimentar, el que se’n diu les 
“contraintes” o constriccions, és 
a dir, traves a l’hora d’escriure un 
text,  per exemple sobre les relaci-
ons de Catalunya i Espanya sense 
el símbol e, la matrícula E, per 
tant ho escriuré sense la lletra E.  
Això és una trava i des dels anys 
60 ho han practicat grans autors, 

un dels quals, era l’Italo Calvi-
no,  Llavors, com a homenatge 
a Calvino, un grup d’escriptors 
italians va crear l’OPLEPO i jo 
en sóc l’únic membre estranger, 
no italià. El més important de la 
literatura potencial és que no és 
una escola estètica, sinó que és 
un tipus d’actitud, davant del fet 

Si no fossis escriptor, 
series...
Músic.

Persones que admires en 
la vida real?
Moltes mares anònimes de nens 
pluridiscapacitats.

El teu heroi de ficció?
Avui et diré Bustrofredon, que és el 
protagonista de Tres tristes tigres de 
Cabrera Infante.

Què és la felicitat per a 
tu?
No creure que la tens.

Quina és la teva flor 
preferida?
El pensament.

Un llibre?
L’últim que he acabat: 
A crema llengua, de Joan 
Lluís Lluís.

Una música? 
Un tema d’Antònia Font.

Una pel.lícula?
Una de Jim Jarmusch, 
Down by law, 
(Avall per llei).

El teu menjar 
preferit?
Pa amb tomàquet.

El teu somni? 
Recordar els somnis. 
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literari, en el qual en certa mesu-
ra es desmenteix l’ideal romàntic 
de l’autor com a enviat dels déus, 
com a inspirat per les muses i tot 
plegat l’autor és un treballador 
de la llengua, algú que en certa 
mesura treballa la matèria primera 
amb aquestes traves. 

L’humor quin lloc ocupa en la 
teva vida? 
L’humor és imprescindible. És 
una motxilla sense la qual no po-
dries sortir a caminar pel carrer. 
Crec que l’humor està molt prop 
de l’experimentació , del joc, de 
la infantesa, de la mirada desdra-
matitzadora. Com tot,  pot tenir 
els seus efectes secundaris, però 
per a mi és imprescindible i també 
acabo descobrint en tots els grans 
creadors, sempre, un ús genial 
que prové d’aquest humor entès 
moltes vegades com una via de 
sortida, de trencar l’expectativa, 
trencar allò que aparentment està 
establert. 

L’esplai
dóna un camí 

als infants 
i joves

És imprescindible 
comprometre’ns
amb la llengua 

catalana
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