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Benvingut, 
jutge Schlink
Aquesta setmana ha passat per Bar-
celona l’escriptor alemany Bern-
hard Schlink (1944) per parlar de la 
seva darrera novel·la, Mujer bajan-
do una escalera (Anagrama, 2016), 
una delicada història de possessi-
ons i pèrdues, de repàs vital. És de 
celebrar que contràriament al que 
passa amb altres autors estrangers, 
l’editorial continuï fent-ne un se-
guiment. Schlink és un escriptor 
subtil, sentimental i alhora realis-
ta, molt en la línia de la seva forma-
ció com a jurista. Ens agrada per-
què és un escriptor que no ha volgut 
deixar-se encasellar i que, a més, se 
n’ha sortit. El vam conèixer com a 
autor de novel·la negra amb el seu 
curiós detectiu Selb, amb el qual, 
sens dubte, va explotar la seva ex-
periència com a jutge. La gran ca-
racterística d’aquest detectiu que 
es bellugava per l’Alemanya unifi-
cada de principis dels noranta era la 
seva edat. Selb fa de detectiu amb 
setanta anys. D’aquesta manera 
s’unia a la llista de protagonistes de 
novel·la negra amb diferents tipus 
de mancançes (atenció, conside-
rem la vellesa una mancança, en te-
oria, per a una professió perillosa 
com la de detectiu de novel·la). Selb 
treia el màxim rendiment als seus 
setanta anys, ho feia valdre a favor, 
era astut, irònic, sorrut, amb pro-
blemes per acceptar el pas del 
temps i convertia la mancança en 
avantatge… tot i que més d’un cop 
acabava llançat de cap al riu. 
 NOVETATS D’ALEMANYA 
Gràcies al septuagenari Selb tenim 
un panorama ben esmolat de la no-
va Alemanya. Va ser un gran detec-
tiu, va tenir molt d’èxit. I llavors, el 
seu autor va decidir que ja n’hi havia 
prou. Va optar per jubilar Selb defi-
nitivament després de quatre lliura-
ments. Per als qui havíem seguit Selb 
des del principi ens va saber greu. 
Després no tant, en vista de les grans 
novel·les que ens ha anat deixant. La 
més coneguda de totes és, sens dub-
te, El lector (1997), esdevinguda, ara 
ja, un clàssic modern. I després, l’ex-
traordinari llibre de relats Amors en 
fuga (2006), o una altra gran novel·la, 
El retorn (2007), una història amb un 
argument imaginatiu en què Schlink 
s’endinsa sense por en els horrors 
viscuts pel seu país al segle XX. 

Una gran notícia, doncs, que 
Anagrama continuï amb Schlink, 
que tenim prou ben representat en 
català (a Columna) i el qual convi-
dem a llegir amb entusiasme.✒
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Relat corprenedor 
dels anys d’exili 

forçat de la Roser Ro-
sés, una nena de 12 
anys que l’any 1938 va 
ser enviada pels seus 
pares a l’URSS. En va 
tornar l’any 1947 con-
vertida en una dona 
amb una sensibilitat i 
una formació incom-
patibles amb l’Espanya 
franquista. 
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Durant el tardo-
franquisme i la 
Transició, Catalu-
nya va viure una 
autèntica explosió 
del gènere de l’en-
trevista: Baltasar 

Porcel a Serra d’Or i Destino, Lluís 
Busquets a El Correo Catalán, Robert 
Saladrigas a Destino, José Martí Gó-
mez i Josep Ramoneda a Por Favor, 
Montserrat Roig a diverses capçale-
res i posteriorment al televisiu Perso-
natges, Joaquim Maria Puyal a Vos-
tè pregunta, entre molts d’altres. No 
és que després les entrevistes desapa-
reguessin dels mitjans –Josep Maria 
Espinàs, per exemple, es va mantenir 
en pantalla tota la dècada dels vuitan-
ta–, però sí que van perdre protago-
nisme, van tendir a la superficialitat, 
van caure en la tria endogàmica i van 
sotmetre’s al dictat de l’actualitat. 

L’entrevista en profunditat resul-
ta un gènere exigent tant per al peri-

L’entrevista  
com a coneixement

odista i el convidat com per a l’audi-
ència. No es busca l’ocurrència pun-
tual, sinó un coneixement real del 
personatge, del seu pensament i de 
les seves circumstàncies. Tot i res-
pondre a unes coordenades deter-
minades i no ser un objectiu buscat, 
sovint el bon interviu esdevé atem-
poral, transcendent i, sobretot, reve-
lador respecte a idees i aspectes poc 
coneguts de l’entrevistat. En altres 
paraules, necessita solatge i això la fa 
al·lèrgica a les presses, tant en l’ela-
boració com en el consum. 

Dins el procés que ha transfor-
mat L’Avenç de revista d’història a 
revista de cultura, l’entrevista que 
el seu director, l’historiador i editor 
Josep Maria Muñoz, realitza des del 
2007 –des del 2000 ja n’havia publi-
cat, però no sistemàticament– s’ha 
convertit en un dels seus sòlids va-
lors. Els intervius representen la ci-
rereta d’una metamorfosi encerta-
da. Amb tot, la satisfacció segura-

ment no és completa, ja que men-
tre els impulsors de L’Avenç po-
den sentir-se legítimament orgu-
llosos de la feina feta, falta potser 
un públic suficient per a un pro-
ducte d’excel·lent qualitat. 

Un santoral laic 
Totes les nacions creen les seves 
galeries o panteons de personat-
ges il·lustres. Una mena de cano-
nització d’aquells que són consi-
derats els pares o mares de la pà-
tria, sigui per la seva trajectòria, 
obra o capteniment, en una ope-
ració que acostuma a prioritzar li-
terats i gent de la cultura. Muñoz, 
potser d’una forma inconscient, 
no deixa de fer-nos una proposta 
en aquest sentit, amb un lògic bi-
aix, per la capçalera que les acull 
i la persona que les realitza, cap a 
les ciències socials i la història. De 
les gairebé cent entrevistes realit-
zades, Temps present... en repro-
dueix catorze, amb un ventall 
d’edats que va de l’historiador 
Jordi Nadal (1929) a l’escriptor 
Sergi Pàmies (1960). De tots ells, 
els més externs a Catalunya són el 
lehendakari José Antonio Ardan-
za (1941), el constitucionalista Ja-
vier Pérez Royo (1944) i el medi-
evalista Paul Freedman (1949). 
Els marges temporals segura-
ment expliquen –sense justificar-
ho– la presència de només dues 
dones: la demògrafa Anna Cabré i 
la sociòloga Marina Subirats, to-
tes dues nascudes el 1943 i amb 
records contraposats sobre el 
1968 parisenc. 

Tres són els fils vermells com-
partits: les cicatrius afectives i 
educatives deixades per la Guer-
ra Civil i la Guerra Freda, les vi-
vències personals i professionals 
fruit del moment revolucionari 
dels 60 i la posterior crisi dels 70 
i, finalment, el posicionament 
personal enfront la complexitat 
de la contemporaneïtat. Parafra-
sejant una de les respostes del fi-
lòsof Xavier Rubert de Ventós 
(1939), la conversa ha de ser prou 
informada i relaxada perquè les 
persones et parlin. Muñoz no no-
més se’n surt, sinó que a més re-
cupera l’entrevista com a gènere 
de coneixement i reflexió.✒
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Dividida en tres vo-
lums, la novel·la de 

Virginie Despentes –que 
es va donar a conèixer 
amb Folla’m als 24 anys– 
recorre el submón de 
guionistes, prostitutes i 
hackers que creix al vol-
tant de l’expropietari 
d’una botiga de discos 
que té l’última filmació 
on apareix una estrella 
del rock que s’ha suïcidat.
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Definida com a clàs-
sic intemporal so-

bre l’amistat, La tera-
nyina de la Carlota és la 
història d’una nena que 
decideix rescatar un 
porquet anomenat Wil-
bur, que té com a millor 
amiga l’aranya del títol. 
El llibre d’E.B. White va 
ser publicat per prime-
ra vegada en anglès 
l’any 1950.
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