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crits d’una manera molt més simple
que la de la recherche –admet–. En
Proust, tot és perfecte sense que ai-
xò impliqui avorrir el lector”.

El món passa per Nova York
Dues novetats que parteixen de fets
biogràfics per enriquir el material
de ficció són Ciutat oberta, de Teju
Cole, i Casa gran, de Nicole Krauss.
En el cas de Cole, el jove escriptor
també ha pouat en la seva pròpia ex-
periència vital per vestir el perso-
natge principal del seu debut, publi-
cat per Quaderns Crema i Acantila-
do: “El personatge del Julius com-
parteix detalls de la meva biografia:
escenaris, edat, cronologia. La seva

Inscrit a l’entrada del temple
d’Apolo de Delfos, l’aforisme
“Coneix-te a tu mateix”
–atribuït a una desena de fi-
lòsofs, entre els quals hi ha

Heràclit, Sòcrates i Tales de Milet–
resumeix bona part de la futura pul-
sió autobiogràfica com a mètode per
arribar a desxifrar el món. “És difícil
escriure ficció quan tot el que ens
envolta ho és: els relats construïts a
través de la televisió o la lectura de la
realitat a través dels telèfons mòbils
en són dos exemples. Hi ha una gran
contraposició entre aquest món fic-
cionalitzat i el món físic de debò”,
diu Karl Ove Knausgard, de qui Ana-
grama acaba de publicar La muerte
del padre, la primera d’una sèrie de
sis novel·les autobiogràfiques en què
l’escriptor noruec fa un exercici
d’introspecció amb pocs precedents
en la història de la literatura pel que
fa a la magnitud i ambició.

“Vaig començar a escriure sense
dir res a ningú –explica Knausgard–.
Quan tenia els dos primers volums
acabats, vaig portar-los al meu edi-
tor. Ell em va proposar dividir el ma-
terial en dotze parts i publicar-ne
una cada mes. La idea em va semblar
interessant, perquè em remetia a
grans noms de la novel·la per entre-
gues del segle XIX”. Però no va anar
així: finalment, l’editorial Oktober
va donar a conèixer les 3.000 pàgi-
nes del projecte, que porta per títol
Mi lucha –en contraposició al llibre
homònim d’Adolf Hitler–, en sis lliu-
raments, quatre dels quals van ser
escrits en poc més d’un any. “Volia
fer un experiment literari amb la vi-
da, intentar-m’hi acostar tant com
pogués per escrit. Era una empresa

✒✒✒✒ Jordi Nopca

La pulsió autobiogràfica ha estat i segueix sent un dels grans
motors de creació literària. Aquest setembre coincideixen
tres novetats que construeixen artefactes de ficció a partir
de l’exploració personal i de les arrels familiars

perillosa. Vaig arribar a escriure 500
pàgines en vuit setmanes... Aquest
esforç em va fer preguntar per l’ori-
gen de la bona literatura. Què fa que
un llibre sigui bo? ¿És la construcció
de les frases? ¿És el pensament que
s’hi vehicula? Per a mi, la literatura
tracta sobre gent, no sobre llibres”.

Quan l’any 2007 va començar a
escriure La muerte del padre, l’es-
criptor –que fins llavors havia pu-
blicat dues novel·les– havia perdut
“la fe en la ficció” i va començar a
furgar en l’arrel del seu malestar
constant a través d’un llibre que ex-
pliqués què havia pogut portar el
seu pare fins a l’alcoholisme, i com
havia començat a enverinar-se quan
ell tenia 16 anys i també comença-
va a beure. L’exploració autobiogrà-
fica del primer volum de Mi lucha és
tan dura i inclement com honesta:
“Dos dels llibres que més em van in-
fluir quan vaig començar el projec-
te van ser els diaris de Witold Gom-
browicz i els del poeta Olav H. Hau-
ge. Endinsar-te en les reflexions de
l’un i l’altre, camuflades en l’expli-
cació del dia a dia, permeten accedir
a una dimensió hipnòtica on apa-
rentment no passa res. L’únic que el
lector aconsegueix és estar a prop
de la persona que ha escrit el llibre”.
Knausgard ha treballat en els sis vo-
lums que ara comencen a aparèixer
en castellà “de manera intuïtiva”, i
fent servir “totes les eines de la no-
vel·la” per explicar “la poca fluïdesa
de la vida” sense ordre cronològic i
amb una estructura circular que
més d’un crític ha relacionat amb A
la recerca del temps perdut de Mar-
cel Proust. “Els meus llibres no són
sofisticats, són crus i directes, es-
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01 visió del món i les experiències que
viu són molt diferents de les me-
ves”. Igual que el Julius, Cole va
créixer a Lagos i no arribaria a Nova
York fins als 17 anys. Dues dècades
més tard, el personatge del llibre fa
autoanàlisi mentre passeja pels car-
rers de la ciutat. El passat nigerià de
l’autor fa acte de presència, però el
Julius funciona com un alter ego
que ha pres decisions molt diferents
de les seves, fins al punt que al final
del llibre una revelació contundent
sacseja el lector.

Nicole Krauss, finalment, a Ca-
sa gran construeix una novel·la a
partir de quatre monòlegs en pri-
mera persona que arrenquen a par-
tir d’un escriptori amb 19 calaixos
que una novel·lista rep d’un jove po-
eta xilè. L’escriptori no és l’única co-
incidència amb la seva pròpia bio-
grafia: les arrels israelianes de
Krauss hi tenen un paper no gens
anecdòtic. ✒

“Els jueus es reinventen en
la cultura de la diàspora”

D’aspecte fràgil, discurs sòlid, sen-
se perdre mai un somriure que sem-
bla dissimular certa timidesa, Nico-
le Krauss –nascuda a Nova York,
1974– és una de les veus de la lite-
ratura en anglès amb més projecció.
A Casa gran, publicada en català per
La Magrana i en castellà per Sala-
mandra, aborda “l’herència emoci-
onal”, el pes dels anys a partir d’un
objecte –un escriptori que podia ha-
ver estat de García Lorca– que “acu-
mula sentit” a mesura que passen
les generacions. La seva història es-
tà formada de diverses històries
que, com un mirall trencat, acaben
desvelant un sentit profund. Un re-
lat de sedimentació, com la identi-
tat jueva que evoca el títol, que es re-
munta a la destrucció del temple de
Jerusalem.

No sembla que estigui gaire de mo-
da parlar d’idees com el pes del pas-
sat en un món tan accelerat, que
prova de viure amb un peu al futur.
Són coses inevitables. Pensa en la
teva pròpia vida, en com el teu pa-
re afecta la manera com ets, en com
tu afectes els teus fills... no podem
alliberar-nos d’això. Em trobo to-
pant constantment contra aquest
mur. Tot i que jo he decidit ser qui
sóc, no puc evitar seguir afrontant
les repercussions del passat i això
em desperta la curiositat de saber
fins a quin punt aquest condicio-
nant ens limita i fins on ens permet
ser lliures.

Com ho entoma el lector?
Potser perquè justament vivim tan
ràpidament, necessitem més que
mai llegir novel·les. La literatura, la
pintura, la música obren espais sa-
grats a les nostres vides que ens per-
meten relacionar-nos amb aquests
elements. En aquests espais sagrats
el temps s’atura, hi ha quietud, i ai-
xò entra en conflicte amb la veloci-
tat del món que ens envolta. I en te-
nim una gran necessitat.

La novel·la està construïda a partir
de quatre veus, quatre monòlegs.
Per parlar de la memòria, de la
identitat, del record, ¿calia fer-ho
en primera persona?
Sí, necessitava sentir que els perso-
natges feien una confessió. Això re-
quereix una immediatesa total, no
pot haver-hi res entre aquesta gent
i el lector. La tercera persona és
molt freda, distant, i a mesura que
escric llibres, que passa el temps, ca-
da cop m’interessa menys.

El seu relat fa la sensació d’estar
format per peces inconnexes que
acabaran formant un tot. ¿Aquest
és el punt de partida a l’hora de po-
sar-se a escriure?
No tinc mai una idea global d’entra-
da. Vaig reunint a poc a poc frag-
ments, imatges, idees... No sé què
acabaran component les peces, ni
tan sols si acabarà sent un fracàs. Per
a mi el més interessant és justament
la juxtaposició de dos elements, de la
mateixa manera que es fa a l’hora de
crear una metàfora. En aquest mo-
ment emergeix un tercer element,
que no és ni el primer ni el segon, pe-
rò que de sobte il·lumina els altres
dos. Si ens produeix tant de plaer és
perquè, en relació entre imatges dis-
tants, tenim la sensació sorprenent
que el món està connectat.

Parli’m del títol.
Neix d’una de les històries més bo-
niques del judaisme, de com un po-
ble sobreviu a la pèrdua de l’ele-
ment que li donava identitat. Des-

L’autora novaiorquesa es capbussa en la novel·la ‘Casa gran’ a les aigües
de l’herència, la memòria i la necessitat de sobreviure a les pèrdues
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prés de la destrucció del temple, el
rabí Ben Zakkai [segle I d.C.] es pre-
gunta què és ser jueu sense Jerusa-
lem. La resposta és: “Ens hem de re-
inventar a nosaltres mateixos”. I la
gran casa [l’escola rabínica] sobre-
viu en els records de la multitud de
jueus expulsats a la diàspora. L’ab-
sència mateixa es converteix en una
cosa fonamental de la seva identitat.
Més important que no pas el lloc
que es va perdre és la idea que ens
defineix com a grup, reinventar-se
en allò en què hem convertit la pèr-
dua: en una cultura que no existia
fins aleshores.

Reinventar-se després del dolor no
és fàcil. Un dels seus personatges
es queixa que a l’escola no hi hagi
cap assignatura sobre la mort.
No escric sobre coses doloroses per
entristir la gent, sinó perquè tenir
l’oportunitat d’afrontar els mo-
ments difícils ens dóna l’oportuni-
tat de transcendir-los. Suposo que
per això l’art és catàrtic.✒

PERE VIRGILI


