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“M’agraden els escriptors
que s’hi deixen la pell”
Quin és el millor llibre que va llegir
l’any passat?
Em va encantar Flamethrowers, de
Rachel Kushner. I també La guerra
del fin del mundo, de Mario Vargas
Llosa, i La insostenible lleugeresa del
ser, de Milan Kundera.

Descrigui la seva experiència ide-
al de lectura (quan, on, què i com).
Éselllibreelquecreal’experiència.Si
m’agradaalgunacosa,troboforatsper
llegir dels quals no era conscient. La
situació ideal és trobar-se atrapat al
seient del mig d’un avió, a punt de co-
mençar un vol llarg que sortirà amb
dues hores de retard. En unes cir-
cumstàncies semblants em vaig em-
portarunanovel·laqueelscríticsado-
raven i que estava segur que m’agra-
daria.Eratanavorridaquedesprésde
50 pàgines vaig deixar-la estar i vaig
dedicar-me a mirar fixament la safa-
ta del seient del davant, maleint l’au-
tor i psicoanalitzant els crítics. En
canvi, duantunvolque em portava de
ZagrebaNovaYorkfentescalaaLon-
dres vaig passar una gran estona grà-

cies a Els costums del país, d’Edith
Wharton. Vaig acabar-la fent cua per
agafar un taxi a l’aeroport JFK.

Quins autors alemanys llegeix?
Thomas Brussig: és molt divertit.
L’any passat vaig llegir Karl Kraus
per preparar-ne una edició que es
publicarà en anglès aquesta tardor.

¿Hi ha alguna mena d’històries que
l’atreguin molt? ¿I de quines s’ha de
mantenir allunyat?
M’agrada la ficció dels escriptors
compromesos per trobar un sentit a
les seves vides i al món en què viuen,
m’agraden els escriptors que s’hi dei-
xen la pell. Això em fa rebutjar la fic-
ció històrica. Amb tot, algunes de les
meves novel·les preferides són histò-
riques,comGuerraipau,deLevTols-
toi,TheGreenlanders,deJaneSmiley,
i La flor blava, de Penelope Fitzge-
rald. Vaig haver d’esforçar-me una
mica per entrar a La guerra del fin del
mundo, que parla de la repressió bru-
tal d’una revolta al Brasil de finals del
segle XIX: quan ho vaig aconseguir

L’autor de ‘Llibertat’ i ‘Les correccions’ explica les seves últimes lectures, per què no
li agrada la novel·la històrica –tot i que alguns dels seus llibres preferits pertanyin a
aquest gènere– i quina és la satisfacció més gran de dedicar-se a escriure
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emvatorturarcompocsaltresllibres.
Vaig fer-me meus el patiment, la vi-
olència i la mort. És espectacular.

Ha llegit mai autoajuda? ¿Ens en
pot recomanar un títol?
Imagino que no hi podem comptar
Freud, tot i que ell m’ha ajudat. Recor-
do que també em va ajudar, durant un
període fosc que vaig passar poc des-
présdefer30anys,TheDanceofAnger,
deHarrietLerner.Ésaquellllibred’au-
toajuda estrany que mostra les grans
dificultats d’ajudar-se a un mateix.

Quin és el millor llibre que li han
regalat mai?
Un exemplar de Libra que Don De-
Lillo em va enviar dedicat el 1989.
Vaig passar dels 20 als 30 anys gai-
rebé aïllat de tot i admirant-lo des
de lluny, i no em podia creure que
m’enviés una novel·la firmada. En-
cara no m’ho acabo de creure.

Què és el millor d’escriure?
El significat que dóna, temporal-
ment, a la meva existència.

I el pitjor?
Els anys de dubtes sobre si tindré al-
guna altra història per explicar.

Quin llibre recomanaria que llegís
al president dels Estats Units?
No m’atreviria a fer-ho, però hauria
estat bé que el president anterior
llegís la novel·la de Vargas Llosa:
l’hauria ajudat a imaginar els costos
humans d’una guerra.

¿Va créixer envoltat de molts lli-
bres? Recorda si li llegien gaire?
Anava cada setmana a la biblioteca
pública i tornava a casa amb una pi-
la de llibres. Els pares no eren lec-
tors: no tenien temps per ser-ho.
Així i tot, el pare em llegia contes
els vespres que era a casa. La ma-
re no. ¿Es va adonar que la lectura
va ser el primer assumpte privat
entre ell i jo?

Té cap heroi literari d’infantesa?
Igual que molts altres autors de la
meva generació, l’espia Harriet. La
seva creadora, Louise Fitzhugh, va
morir als 46 anys. ¿Va arribar a sa-
ber quants joves es van decidir a ser
escriptors després de llegir els dos
llibres sobre Harriet?

Quins llibres té a la tauleta de cen-
tre del menjador?
Admeto que tinc una tauleta de cen-
tre i que hi deixo llibres a la lleixa.
Llibres amb fotos d’ocells, catàlegs
de pintors i fins i tot un llibre sobre
àrees residencials. M’agradaria po-
der dir que mai cap dels convidats
s’ha ajupit i n’ha consultat un.

¿Recorda algun llibre que el dece-
bés o que ni tan sols acabés?
No acabo la majoria de novel·les
que començo: o l’estil em sembla
fluix o noto que l’autor no hi deixa
la pell. Vaig començar La insosteni-
ble lleugeresa del ser amb suspicà-
cia. Em va sorprendre que una his-
tòria d’amor tan ben analitzada fi-
losòficament pogués tenir un final
tan emocionant.

Quin escriptor voldria conèixer?
Què li demanaria?
M’hauria agradat ser-hi quan Kafka
va llegir La transformació als seus
amics i no podien parar de riure.

Si pogués conèixer un personatge
literari, quin seria?
Una de les heroïnes còmiques de
Shakespeare, probablement Rosa-
linda, tot i que seria difícil haver-li
de parlar en pentàmetres iàmbics.

Què vol llegir, ara?
Fa 20 anys que vull llegir els últims
quatre volums de A la recerca del
temps perdut, de Proust.✒
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