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El blanenc Joan Adell acaba de publi-
car la novel·la Matins grisos, finalista 
del Premi Ramon Llull. Una gran obra, 
no només pe la seva extensió, més de 
quatre-centes planes, sinó  per la tèc-
nica narrativa utilitzada, per la història 
que ens explica, més d’un segle de la 
vida d’aquest país, i pels sentiments i 
els personatges que ens descriu. Per 
això l’hem visitat. Perquè ens parli de 
la seva producció literària i bàsicament 
d’aquesta obra. En Joan ens ha rebut 
amb la cordialitat que el caracteritza 
a casa seva, en una sala àmplia i amb 
pocs ornaments però acollidora i noble 
com el propi escriptor. Com si es tractes 
d’una conversa entre amics, ens serveix 
un te i mentre la infusió fumeja comen-
ço amb les preguntes:

- Ets una persona amb una formació 
de ciències, vas estudiar farmàcia i 
medicina, la teva professió ha estat la 
de farmacèutic i fins als seixanta anys 
no havies publicat res. Imagino que 
l’afició per l’escriptura l’has arrossegat 
tota la vida?
Sí, he escrit sempre, el fet d’escriure és 
una cosa que he fet tota la vida, pràcti-
cament des de l’adolescència.

- I aquests escrits els guardaves?
Sí, sí. Els guardava o els llençava. Quan 
encara no hi havia la informática, els 
guardava en un calaix.

- Sempre has escrit prosa? Mai poesia?
També he escrit poesia, però molt poca. 
Em considero prosista, no poeta.

- Un dia, decideixes que ara sí que va 
de debò i et poses a escriure. Això co-
incideix en una època que la feina t’ho 
permet?
Coincideix bàsicament amb la jubilació. 
Quan em jubilo me n’adono que tinc 
moltes hores lliures i és llavors quan em 
vaig posar a escriure amb molta dedi-
cació.

- Hem tingut molta sort, els lectors, 
d’aquesta decisió. Imagina’t que tot 
el que has escrit, i aquesta novel·la en 
concret, s’hagués quedat al calaix.
De fet, tot el que vaig anar escrivint 
després de la jubilació s’hauria quedat 
en un calaix si no hagués estat per una 
filla meva. Això m’agrada explicar-ho, 
una filla meva, que llegia el que jo escri-

via, un dia em va dir que coneixia una 
plana a internet (Relats en català) on 
podies enviar el que escrivies i la gent 
ho comentava. Ho vaig fer i em vaig 
sentir tan ben acollit amb els comenta-
ris, que vaig començar a  ensenyar els 
meus escrits. Vaig necessitar l’empenta 
de la meva filla i l’aprovació dels que 
van començar a llegir els meus escrits 
per decidir-me.

- Bé, i ara anem a aquesta novel·la. 
Com la qualificaries? I quina compa-
rança en fas amb les novel·les que has 
escrit fins ara?
Aquesta pregunta és molt difícil de res-
pondre, és com preguntar-li a un pare 
quin fill li agrada més, quin és el més 
guapo o el més intel·ligent. El més cec 
dels pares sap que els seus fills són di-
ferents, però realment aquesta novel·la, 
potser és la que té més contingut de 
totes les que he fet fins ara. És evident-
ment la més llarga, la qual cosa no vol 
dir gaire res, una novel·la pot ser molt 
llarga i molt buida, però en aquesta 
novel·la hi he abocat moltes coses que 
jo volia dir i les he anat descarregant 
amb molta passió i crec que escriure 
amb apassionament és una garantia 
d’èxit. 

- Per tant, diries que és una novel·la en 
la qual has tret més la teva passió que 
amb les altres?
Sí, sense cap classe de dubte. És una 

novel·la que l’he viscut més que les al-
tres. He fet moltes catarsis mentre l’es-
crivia, m’he descarregat molt de fantas-
mes i de dimonis.

- Què n’esperes d’aquesta novel·la? 
Suposo que un gran èxit?
A veure. Hem de canviar el verb. Desitjo 
un gran èxit.

- A mi em sembla que és una novel·la 
per al gran públic. No sé si eres cons-
cient mentre l’escrivies que aquesta 
és una novel·la per a molta gent?
No. Aquest és un resultat magnífic, si 
és que és cert. Però, no. No és preme-
ditat.

- L’obra té tot un fil conductor, que és 
la història que estàs descrivint. és gai-
rebé un segle de la història d’aquest 
país, per la qual hi passen molts de 
personatges. ¿La intenció que tenies 
quan escrivies la novel·la era reflectir 
aquests personatges o  els vas enqui-
bir dins l’argument perquè el que ens 
volies explicar era l’època, la història 
de tot un segle? 
És una mica això últim que has dit. Una 
pregunta que en les entrevistes es fa 
sovint és: la idea d’aquesta novel·la es 
basa en alguna experiència viscuda? 
Això és molt difícil de respondre, però 
en el cas de Matins grisos, ho tinc molt 
fàcil, perquè la gènesi d’aquesta novel-
la, la idea d’aquesta novel·la, la puc 
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situar claríssimament al Museu d’Art 
de Catalunya, contemplant per primer 
cop l’original de la pintura d’en Ramon 
Casas, Garrotvil. Aquest quadre és im-
pactant, és una instantània, una foto-
grafia de l’època, d’un fet històric que 
té lloc a Barcelona: l’execució pública 
d’un xicot de dinou anys. Allò em va 
impressionar molt i vaig pensar ¿què 
pot haver fet un noi de dinou anys per-
què el matin i el seu crim sigui imper-
donable? Això va fer que comencés a 
pensar molt en la pena de mort. Al cap 
de molts anys, van executar a Barcelo-
na, a la presó Model, en Puig Antich, un 
dels últims crims d’en Franco, i aquest 
sí que el vaig viure molt intensament, 
perquè en aquells moments jo estava 
a la universitat. Entre l’execució del noi 
del quadre d’en Casas al 1893 i l’exe-
cució d’en Puig Antich al 1974, havien 
passat vuitanta anys realment espan-
tosos, molt tristos per a la història del 
país, i vaig pensar que d’això n’havia de 
parlar. Aquest va ser el motiu que em 
va fer anar pensant en aquesta novel-
la. El primer desig que jo tenia era ex-
plicar aquells anys i per fer-ho hi vaig 
posar un suport humà que són aquests 
personatges que surten a la novel·la.

- Parlant dels personatges, quan crees 
un personatge, primer ho fas mental-
ment o és la mateixa història que es-
tàs explicant que fa que el personatge 
creixi i es desenvolupi?
Sí, en general jo tinc un esquema del 

personatge, quatre trets: edat, caràcter, 
el que farà.. però la gran majoria de ve-
gades el personatge evoluciona pel seu 
compte i fins i tot se t’escapa una mica 
de les mans i es converteix en una cosa 
que tu no tenies previst i quan passa 
això intento ser respectuós amb el per-
sonatge.

- M’ha cridat molt l’atenció que a la 
novel·la no descrius excessivament 
els trets  físics  dels personatges. T’in-
teressa absolutament el pla psicològic 
dels personatges per damunt del pla 
físic i utilitzes els ulls per desvetllar la 
part psicològica. Creus que a la mira-
da hi ha l’ànima de les persones? 
Sí. Per a mi els ulls són la finestra de 
l’anima. A mi em passa que la gent amb 
els ulls em parla.

- La novel·la mostra sentiments, con-
tradiccions, infidelitats, pors desa-
mors... Darrera de tot això hi ha una 
denúncia de la hipocresia d’una soci-
etat determinada?
La meva intensió no era moralitzar. In-
tento no fer-ho mai quan escric, però 
si denunciar. He intentat posar de ma-
nifest una sèrie de coses amb tota la 
intenció. He volgut parlar de l’amistat 
amb les seves grandeses i amb les se-
ves misèries, de l’amor, de la infidelitat, 
de les relacions amoroses sense amor, 
que també n’hi ha. D’això n’he parlat 
volgudament però sense cap pretensió 
moralitzadora.

- Tenen paral·lelisme aquests perso-
natges amb algú que t’hagis trobat a 
la vida?
Paral·lelisme, no. Però certs punts d’ins-
piració sí. Això amb aquesta novel·la i 
amb totes.

- Quins són els teus referents literaris, 
no només per aquesta novel·la,  per a 
tu com a escriptor?
Jo no m’atreviria a dir referents, sinó 
escriptors de culte com els novel·listes 
russos del segle XIX o, en la nostra èpo-
ca, Jaume Cabré o escriptors europeus 
del segle XX com Sándor Márai o Gün-
ter Grass.

I finalment, l’estructura de la novel·la 
està dividida en capítols amb un nar-
rador omniscient i cap al final canvies 
el registre i el transformes en un die-
tari. Quina intenció té aquest canvi de 
registre?
Això va començar com un experiment 
narratiu amb la intenció, per una ban-
da, d’apropar més l’acció al lector i, per 
una altra, canviar el registre per alleu-
gerir una mica el lector, ja que la novel-
la és molt llarga.

Moltes gràcies, Joan, per la teva aten-
ció i per aquesta obra que m’ha rega-
lat grans estones de plaer mentre la 
llegia.  y

M. Àngels Vázquez

Som a Nadal volem dedicar el nostre espai a un 

fet positiu. El passat mes d’octubre parlàvem del 

forat que hi havia en un gual del passeig Cortils 

i Vieta provocat pel trànsit continu dels camions 

que van al port. Avui, satisfets, mostrem que ja ha 

estat reparat i aprofitem aquest espai per desitjar-

vos unes bones festes.

Vist i no Vist
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