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pectadors: pensava que el dramaturg 
havia de tocar temes candents per a 
la societat del moment”.  

“Seré mundialment famós” 
El contracte que va signar amb 
Suhrkamp per publicar Los avispones 
li va permetre deixar la Facultat de 
Dret. Fins a la concessió del prestigi-
ós premi Büchner el 1973, Handke va 
publicar una quinzena de llibres. “En 

una carta que envia a casa quan té 
21 anys, inclosa al volum Lento 

en la sombra [Eterna Caden-
cia, 2013], diu: «Em sé espa-

vilar i algun dia seré mundi-
alment famós»”. L’entorn 
del qual provenia, la famí-
lia “d’origen humil” que 
descriu a Infelicitat perfec-
ta, volum traduït al català 

per Marta Pera i publicat 
per L’Avenç, és analitzat a 

fons en un epíleg de Simona 
!krabec. “Per a una eslovena com 

jo, Handke va estar molt present des 
de molt jove –explica–. A L’atzar de la 
lluita [Afers, 2005] estudio el concep-
te d’Europa Central abans de la caigu-
da del Mur de Berlín i hi explico com 
Handke es va convertir en un prota-
gonista impertinent i polèmic. Poc 
després que Milan Kundera publi-
qués l’article L’Europa Central exis-
teix al New York Times, ell va escriu-
re que l’única diferència entre Àus-
tria i Eslovènia era que a Eslovènia 
hi feia sol. Cal no oblidar que era un 

El primer Peter Handke 
creia que “escriure pot 
ser un intent de canviar 
el món”. L’últim opina 
que “la natura és l’única 

promesa en què es pot confiar”. En-
tre el jove autor que debutava als 23 
anys amb Los avispones (1966, en 
castellà a Nórdica) i l’escriptor que 
recollia al desembre el premi Nobel 
de literatura hi ha tota una vida ac-
tivíssima dedicada a la lectura i l’es-
criptura, marcada per l’exigència, la 
transformació constant i la defenes-
tració temporal que li va comportar 
la seva posició respecte a les guerres 
balcàniques a la dècada dels 90. 
“Com a escriptor has nascut culpa-
ble”, declarava l’autor austríac en 
una de les poques entrevistes que ha 
concedit durant l’última dècada.  

Handke viu a Chaville, als afores 
de París, a dos quilòmetres de Versa-
lles, “una ciutat de reis sense reis” que 
li sembla “fascinant” i per on passe-
ja sovint. Els trajectes a peu motiven 
bona part dels protagonistes –solita-
ris i reflexius– de les seves particulars 
novel·les, entre les quals destaquen 
La por del porter davant del penal 
(1970, en català a Edicions 62), El año 
que pasé en la bahía de nadie (1994) i 
la recent La ladrona de fruta (2017), 
així com també assajos com Ensayo 
sobre el loco de las setas (2013), tots 
tres disponibles a Alianza.  

“Vaig llegir el primer llibre de 
Handke a l’escola, a Alemanya”, ex-

plica la crítica literària, editora i tra-
ductora Cecilia Dreymüller, que va 
arribar a l’obra de l’escriptor a la dè-
cada dels 70 a través d’Infelicitat per-
fecta (1972), en què l’autor rememo-
ra la vida de la mare, “mestressa de 
casa” de qui mai no ens diu el nom, 
després d’assabentar-se del seu suï-
cidi amb una sobredosi de somnífers. 
“En aquells moments ja era un per-
sonatge molt conegut”, recorda la 
crítica literària. El primer Hand-
ke, “que provava estils i pers-
pectives amb vocació experi-
mental, posant a prova els lí-
mits del llenguatge”, va ser 
la porta d’entrada a l’es-
criptor per part de cente-
nars de milers de lectors 
arreu del món. “Ara sor-
prèn veure que els seus lli-
bres poguessin ser bestse-
llers, però llavors hi havia una 
gran necessitat de trobar lec-
tures que escapessin de la visió 
dominant del moment –explica–. 
Els autors trencadors eren molt se-
guits”. Entre els coetanis austríacs de 
Handke hi havia Thomas Bernhard, 
un altre iconoclasta que també publi-
cava prosa, poesia i teatre. Sobre 
obres com Insults al públic (1966) i 
Kaspar (1967) –que es va represen-
tar per primera vegada a Catalunya a 
principis dels 70–, Dreymüller afe-
geix: “Handke lluitava contra les 
convencions, era desafiant i provoca-
dor perquè volia fer reaccionar els es-
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munitats en conflicte des de la Pri-
mera Guerra Mundial, i quan la se-
va mare se suïcida el 1971, amb 51 
anys, decideix enfrontar-se al dolor 
a través de l’escriptura. El que jo veig 
llegint el text és també la desconfian-
ça de posar-se al costat dels febles. A 
partir de llavors, Handke parla des 
del bàndol dels vencedors”. 

A la dècada dels 80, “després d’una 
crisi creativa, a través de la lectura 
dels clàssics i de la traducció es va 
adonar que era important recuperar 
l’element èpic en la narrativa”, diu 
Cecilia Dreymüller. Handke rebutja-
va des dels inicis “la narració centra-
da en la trama”, però és a partir de lli-
bres com La doctrina del Sainte-Vic-
toire (1980) que aquesta posició es 
consolida. “La contemplació et per-
met arribar a l’element èpic i trans-
cendir la narració –explica–. A Una 
vez más para Tucídides [1990] és ca-
paç de convertir en narració detalls 
com la caiguda de la neu vista des d’un 

tren japonès”. Per a Dreymüller, 
Handke és un escriptor amb “tendèn-
cia a la mística, capaç de captar una 
essència divina en l’entorn”. Ho fa a 
través de l’assaig i la ficció. “Li encan-
ta explorar les zones liminars, per ai-
xò la natura, vista des d’un enfoca-
ment no bucòlic, li interessa tant com 
la mirada cap a la perifèria i els mar-
ges”, diu. Els dies en què juga el PSG, 
cal imaginar Handke seguint el partit 
tot sol en un dels bars propers a l’es-
tació de tren de Chaville.  

¿Com s’explica que aquest mateix 
autor dubtés de la veracitat de la in-
formació que donaven els mitjans de 
comunicació durant les guerres bal-
càniques, s’acostés a la posició sèrbia 
i assistís a l’enterrament de Slobodan 
Milosevic, acusat de crims contra la 
humanitat pel Tribunal Internacio-
nal de la Haia? “La seva posició s’ha 
malinterpretat –diu Dreymüller, que 
ha recuperat a Tres Molins la seva 
traducció de Preguntando entre lágri-
mas (2000), escrit a partir de diversos 
viatges per l’antiga Iugoslàvia–. 
Handke rebutja frontalment les 
guerres: la seva reivindicació pacifis-
ta es va tergiversar. Va ser dels pocs 
que, als anys 90, es va preocupar per 
descobrir que hi havia interessos in-
ternacionals per prendre partit per 
un bàndol o l’altre”. 

Mentre Dreymüller celebra que hi 
hagi un “interès renovat” dels lectors 
“sense prejudicis” per Handke des de 
fa aproximadament una dècada, l’opi-
nió de Simona !krabec és una altra: 
“Durant la guerra no va qüestionar les 
accions dels que l’havien iniciat i es va 
dedicar a posar sota sospita polítics, 
instàncies internacionals i mitjans de 
comunicació. A diferència del que ell 
deia, el punt de vista d’un escriptor no 
és neutral: pot opinar el que vulgui, 
però els lectors hem de discernir si 
ens fa el pes”. Encara que el conside-
ri “un gran estilista”, !krabec ha dei-
xat de llegir el premi Nobel: “T’atrapa 
per pensar coses que no vull pensar. 
No vull que la base del meu món sigui 
la desconfiança ni l’odi”. El seu prò-
xim llibre, Das zweite Schwert (La se-
gona espasa), que acaba d’aparèixer 
en alemany, s’endinsa en el concep-
te de venjança.! 

DEU NOVETATS DE L’AUTOR 

moment en què la gent encara moria 
per creuar d’un lloc a un altre”.  

La mare de Handke era originària 
d’Altenmarkt im Pongau, un poble al 
nord de Caríntia (Àustria). “A casa, la 
mare parlava en eslovè amb els seus 
pares, però amb el marit i els fills par-
lava en alemany –diu Dreymüller–. 
Quan els nazis es van proposar elimi-
nar les minories a Àustria, els eslovens 
van ser els únics que es van oposar al 
règim de Hitler”. “A La repetición 
[1986], novel·la que vaig llegir perquè, 
com a molts eslovens, ens va intrigar 
que un austríac escrigués sobre nosal-
tres, arriba a dir: «Els eslovens són les 
ombres que irradien calor». No em 
sembla que, per detalls com aquest, 
Handke estigui fent literatura per al 
segle XXI, és una concepció del passat, 
en què la comunicació no es veia pos-
sible. En aquesta novel·la arriba a 
comparar els eslovens amb els indis 
maia, els connecta amb la península 
de Yucatán fent un túnel sota terra, i 
encara que la idea pugui semblar pre-
ciosa, darrere d’això hi ha el convenci-
ment que els eslovens, igual que els 
maies, estan destinats a desaparèi-
xer”. Dreymüller, però, recorda que 
l’autor “va voler aprendre l’eslovè de 
gran i que n’ha arribat a traduir obres”. 

L’escriptor planta cara 
“A Peter Handke se li ha de reconèi-
xer la valentia –opina !krabec–. Va 
créixer en un entorn complex i exclo-
ent com el de Caríntia, amb dues co-

HA PASSAT DE POSAR A 
PROVA ELS LÍMITS DEL 
LLENGUATGE A ELOGIAR 
LA CONTEMPLACIÓ

‘Infelicitat 
perfecta’ 
El suïcidi de la 
mare de Hand-
ke va despertar 
en l’escriptor la 
“necessitat 
d’escriure sobre 

ella”. El llibre procura distanci-
ar-se dels detalls més íntims per 
crear el relat d’una dona atrapa-
da entre les quatre parets de ca-
sa, sense perspectives de futur i 
malalta de depressió. 

‘El dictat  
de la nit’ 
Navona ha pu-
blicat en català 
un dels llibres 
recents més 
singulars de 
l’escriptor. El 

dictat de la nit recull pensa-
ments, retalls de diàleg i som-
nis que Handke va donar a co-
nèixer en alemany el 2010. “El 
que ja ha passat, comença 
sense esperança”, escriu. 

‘Siempre 
tormenta’ 
La minúscula 
Casus Belli do-
na a conèixer, 
després d’una 
dècada de re-
corregut en 

alemany, aquesta narració en 
què un escriptor que s’assem-
bla a Handke explica la histò-
ria de la minoria eslovena de 
Caríntia que va lluitar contra 
Hitler durant la Segona Guerra 
Mundial. 

‘El chino  
del dolor’ 
Alfaguara ha 
recuperat dues 
peces narrati-
ves de la dèca-
da dels 80, 
El juego de las 

preguntas (1989) i El chino 
del dolor (1983). Aquesta últi-
ma va ser escrita durant el re-
torn temporal a Àustria de 
l’escriptor, i és un llibre que 
reivindica l’opció de la vida 
contemplativa.  

‘Ensayo 
sobre el 
jukebox’ 
 Valorar la 
quotidianitat i 
trobar el sentit 
dels actes 
mínims són dos 

dels objectius que Handke s’ha 
marcat en la sèrie d’assajos 
que va arrencar el 1990 amb un 
de dedicat a la jukebox i que 
continuaria amb llibres de 
reflexions sobre el cansament, 
els bolets o fins i tot el bany. 

‘La ladrona 
de fruta’ 
Encara que ha 
arribat recent-
ment en caste-
llà, La ladrona 
de fruta es va 
publicar el 
2017. Un narra-

dor es proposa explicar el viat-
ge iniciàtic d’una noia per la Pi-
cardia francesa a la recerca de 
la seva mare. Rere el periple hi 
batega l’esperit aventurer de 
Chrétien de Troyes. 

‘La por  
del porter 
davant  
del penal’ 
Aquesta i altres 
novel·les del 
primer Handke 
es van conver-

tir en bestsellers a la dècada 
dels 70. A La por del porter... el 
protagonista és forçat a canvi-
ar de vida quan perd la feina 
sobtadament: coneix una dona 
i poc després l’assassina. 

‘Preguntando 
entre 
lágrimas’ 
La controverti-
da posició de 
Handke durant 
la guerra dels 
Balcans va do-

nar lloc a diversos llibres. A 
Preguntando entre lágrimas 
(2000) carrega contra la para-
doxa del concepte guerra hu-
manitària i contra “els abusos 
del llenguatge periodístic”. 

‘Poema  
a la durada’ 
“Dura dies, per-
sisteix en els 
anys”, escriu 
Handke citant 
Goethe, el seu 
“heroi i mestre 

del dir objectiu”. Desenvolu-
pant la idea en més d’un miler 
de versos, el poeta defineix la 
durada com “el sentiment de la 
vida”. En alemany se’n van ven-
dre 100.000 exemplars.

‘La gran 
caiguda’ 
Igual que els al-
tres dos títols 
disponibles en 
català, La gran 
caiguda també 
ha estat traduï-

da per Marta Pera Cucurell. En 
aquesta novel·la del 2011, 
Handke planteja la passejada 
d’un actor en crisi que en reali-
tat és un viatge interior amb 
ressons de l’Odissea homèrica. 


