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sí en un autobús abandonat, tam-
bé parteix d’un fet real: vaig conèi-
xer un tio que hi va passar dos
anys, i era un lloc que em resulta-
va molt familiar.

La violència és molt present tant a
Knockemstiff com a El dimoni a ca-
da pas. A la novel·la hi ha una pa-
rella d’assassins en sèrie, dos ger-
mans que són capaços de cometre
un crim terrible –i en nom de Déu–
i un pare que mata perquè amb la
sang de les víctimes creu que salva-
rà la dona, malalta de càncer.
Vaig conviure amb la violència des
de molt petit. Hi ha una imatge que

Molts lectors que comencin a llegir
el seu primer recull de contes,
Knockemstiff, o la novel·la El dimo-
ni a cada pas, segurament es pre-
guntaran: és tan dur viure a l’Ohio
rural, que vostè coneix en prime-
ra persona?
No, no! [Riu.] Durant molts anys,
Knockemstiff –el meu poble– va
tenir la reputació de ser un lloc
molt dur. Jo mateix hi vaig veure
unes quantes baralles de bar con-
tundents, i fins i tot un parell de fe-
rits d’arma blanca. Així i tot, jo
m’hi sentia segur, potser perquè hi
havia nascut. No va ser fins que
vaig començar a escriure que no
em vaig decidir a expandir la ma-
la reputació del meu ambient.

La pudor de la fàbrica de paper on
va treballar durant anys és una
constant als contes de Knockems-
tiff. Passa el mateix amb la frustra-
ció dels personatges: són incapaços
de treure-se-la del damunt.
Vaig compartir durant molts anys la
frustració dels personatges. Hauria
preferit viure a la ciutat, per exem-
ple, però al mateix temps sabia que
la feina a la fàbrica de paper era la
millor que podia aconseguir. Igual
que alguns personatges, em sentia
atrapat en un entorn i vivint unes

✒✒✒✒ Jordi Nopca
circumstàncies de les quals no po-
dia escapar. Cal dir que a la ficció so-
vint és culpa dels mateixos perso-
natges, el fet d’estar atrapats: o es
tornen addictes a alguna droga o co-
meten algun error estúpid.

¿Creu que la majoria dels seus per-
sonatges estan condemnats?
Diria que sí... [Riu.] Quan estudi-
ava escriptura creativa no parava
de sentir que els conflictes són ne-
cessaris per mantenir el lector
atent: potser jo arribo a excedir-
me i tot. Reconec que no hi ha gai-
re redempció, en el que escric.
Tinc una visió fatalista del món.

A banda dels escenaris viscuts on
ambienta els contes i la novel·la,
quina part d’observació personal i
quina part d’imaginació hi ha en la
seva ficció?
Geogràficament sóc molt precís:
és un fet. Les carreteres i els rius
són exactament al lloc que dic.
Fins i tot l’abocador. La majoria
del que explico és resultat de la
meva imaginació, però de tant en
tant apareix algun element que he
viscut o que he observat. La boti-
ga de dònuts i la cambrera de Bac-
tine són reals. El hoyo de la dinami-
ta, que explica la vida d’un assas-
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Pollock: “Tinc una visió
fatalista del món”

Donald Ray Pollock i
Junot Díaz, dos noms
de pes de la literatura
nord-americana, són
avui a Barcelona
per participar
en el festival
Primera Persona,
al CCCB

“VAIG
COMPAR-
TIR
DURANT
ANYS LA
FRUSTRA-
CIÓ DELS
MEUS
PERSO-
NATGES”

Va ser l’editor Gonzalo Canedo
(1955–2013) qui va donar a conèi-
xer Pollock amb Knockemstiff (Li-
bros del Silencio, 2011). Un any
després, Francesc Rovira va sig-
nar l’esplèndida traducció d’El di-
moni a cada pas (Empúries/Silen-
cio), una novel·la addictiva en
què la relació entre un pare i un
fill dóna pas a una galeria de per-
sonatges foscos, protagonistes
de situacions tenebroses.

‘EL DIMONI A CADA PAS’


