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entrevista

Michele Serra (Roma, 1954) periodista, escriptor
i fundador del setmanal satíric Cuore, té dos ﬁlls
que volten els 20 anys, i la seva dona, dos més.
Sap del que parla quan descriu un cap de setmana familiar i es pregunta: “¿Quan s’ha vist que
els joves dormin mentre els vells treballen?”.
¿Per què ha utilitzat aquesta fórmula de carta
sense resposta? És una manera de retratar el
silenci, el misteri dels ﬁlls. El que té de bo la literatura és que no has de donar respostes. He optat per escriure un llibre imperfecte i fracturat,
com el pare imperfecte i fracturat que sóc.
¿Què hem fet malament? Moltes coses... Però
també hem fets coses bé. He viscut, he tingut
ﬁlls, m’he divorciat, m’he tornat a casar. He tingut confusió. Així és la vida: confusió. Els de la
meva generació hem demostrat amor per la vida,
però no hem pogut imposar les normes, l’ordre.
¿L’autoritat s’aprèn o és cosa de la personalitat
de cadascú? El meu pare no tenia un caràcter
gaire fort, però tenia autoritat perquè creia en
les regles, estava convençut de com havia d’actuar. La meva generació no.
Al pare d’‘Els escarxofats’ li costa transmetre
autoritat. S’assembla molt a mi. Als meus
ﬁlls els he transmès vitalitat i confusió. Si fos
autoritari, no seria sincer, perquè no sóc així.
Jo seria un reaccionari feliç, però sóc un reformista confús.

“JO SERIA UN REACCIONARI FELIÇ,
PERÒ SÓC UN REFORMISTA CONFÚS”

MICHELE SERRA

El fill: al sofà, en calçotets, dormint amb la tele encesa,
desganat sempre. El pare: desesperat. Són els protagonistes
d’‘Els escarxofats’. Milers de lectors (pares i fills) s’han sentit
identificats amb aquest divertit retrat sociològic contemporani
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El xoc entre pares i ﬁlls és universal. ¿Hi ha res
de nou ara? Sí. El conﬂicte amb els meus pares
era duríssim, però lluitàvem en el mateix terreny, discutíem sobre ètica, política, economia...
Ara no hi ha camp de batalla. No ens diuen,
“no estic d’acord amb la teva moral”. No hi ha
conﬂicte, o n’hi ha només sobre petites coses.
¿Quines coses? Allò de recull la teva roba, ordena la teva habitació, petites coses. Jo discutia
sobre religió, sobre socialisme. En canvi ara
amb els meus ﬁlls em barallo per allò típic de
“t’he dit un milió de vegades que no deixis els
calçotets per terra”.
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Vostè no tindria aquests conﬂictes
perquè recollia els calçotets. Cert. El que
més em treu de polleguera dels joves d’ara
és el desordre i la contradicció que es
dutxin sis vegades, es perfumin i després
tinguin la seva habitació feta una brutícia
fastigosa. Em sembla una mica patològic.
Un signe de recuperació seria que es
diguessin: “Primer ordeno el món i
després em dutxo”.
Diuen els experts que proliferen els ni-nis
perquè a la casa familiar tenen tot el que
volen, ﬁns i tot sexe. Jo me’n vaig anar de
casa perquè volia ser lliure. Ara poden
fer la vida que vulguin a casa dels seus
pares. ¿He de dir-los que a casa no poden
dormir amb els seus nòvios? Em faria
odiós als seus ulls i hauria de ﬁngir que

crec en una norma en què no crec, i això
seria un gran problema. L’autoritat és
còmoda i útil perquè posa ordre. Conclusió: millor tenir un pare reaccionari, així
te’n vas de casa i creixes.
¿Què li han dit els seus ﬁlls del llibre?
Una ﬁlla: “Tens raó, els homes són uns
porcs”. Un altre: “M’has de pagar drets
d’autor”. Un altre: “Jo no sóc així”. I el
quart no ha dit res. Aquest últim és el
que reﬂecteix de veritat els escarxofats.
¿Què ha après? Que s’hauria de demanar
menys i el poc que es demana fer-ho amb
fermesa. Quan el meu ﬁll de 16 anys venia
a casa a les 3 de la matinada, li hauria d’haver impedit l’entrada: un cara a cara fort a
vegades és bo, però no en vaig ser capaç.

JOVE REBEL,
PARE RESIGNAT
Serra té una llarga trajectòria com a periodista,
escriptor i guionista.
Als anys 80 escrivia
esquetxos per a l’humorista i (anti)polític Beppe Grillo. Avui segueix
criticant “una societat que crea narcisisme
i poc sentit de comunitat”. A l’autor d’’Els
escarxofats’ (editat en català per La Campana), quan era més jove, li agradava ferse veure: comunista de carnet, es va afiliar
també al Partit Radical i als ecologistes de
Verdi Arcobaleno; amb això va contravenir
els estatuts del PCI. Com a pare, la seva
visió rebel del món s’ha vist lleugerament
modificada: “No donar ni rebre ordres és
una utopia”, assegura.

