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El to del llibre és confessional. 
Podríem pensar en alguns mo-
ments en Sant Agustí, un perso-
natge que ha anat apareixent en 
diverses de les seves novel·les. A 
més de trobar-lo a El món de So-
fia (1991), també va motivar Vi-
ta brevis (1993).  
Sant Agustí va ser probablement el 
primer escriptor de la història que 
va escriure un llibre des de la indivi-
dualitat. La seva aportació a la teo-
logia i el pensament són fonamen-
tals –i han format part del meu cur-
rículum acadèmic–, però em quedo 
amb el magnífic assaig autobiogrà-
fic que són les Confessions.  

El personatge de la novel·la va 
anar a la mateixa universitat que 
vostè i durant els mateixos anys. 
Es podrien haver trobat pels pas-
sadissos... o potser és un alter ego 
seu i tot, aquest Albert. 
Em sento a prop del personatge de 
l’Albert, ho he de reconèixer. El 
faig estudiar a la mateixa univer-
sitat, i allà coneix l’Eirin, la seva 
futura dona. Jo també em vaig en-
amorar quan estudiava, i aquell 
amor m’ha durat fins ara. No és 
habitual que dues persones esti-
guin tant de temps juntes. És gai-
rebé una raresa o una provocació. 
L’Albert i jo també compartim la 
passió per les ciències naturals, 
per l’astronomia i l’astrofísica. Els 
fets del llibre passen fa una dèca-
da, així que em vaig imaginar algú 
deu anys més jove que jo. I malalt. 
Per sort, jo no ho estic. 

Abans d’aquesta entrevista, Jostein 
Gaarder no havia fet servir ni una so-
la vegada el servei de trucades de 
WhatsApp. A l’autor noruec només 
li calen un parell d’instruccions per 
sortir-se’n: igual que els personatges 
dels seus llibres, aprèn ràpid. Gaarder 
despenja el telèfon des del pis d’Os-
lo on viu acompanyat de la seva dona. 
Conegut mundialment des d’El món 
de Sofia (1991), novel·la amb la qual va 
resumir tres mil anys d’història del 
pensament occidental –des dels pre-
socràtics fins a Sigmund Freud i Je-
an-Paul Sartre–, l’escriptor presen-
ta ara La mida justa (Amsterdam / Si-
ruela, 2020). Cal molt d’ofici per 
aconseguir que una faula tan senzi-
lla com la que ha imaginat amagui 
tantes preguntes, que el lector es va 
fent amb una admiració creixent a 
mesura que el llibre avança. Trans-
corre en només 24 hores, les que el 
protagonista, Albert, passa a la case-
ta de camp on estiueja amb la famí-
lia per prendre una decisió definiti-
va després que li acabin de diagnosti-
car una malaltia degenerativa irre-
versible. L’home dubta si val la pena 
continuar vivint i, allà tot sol, enmig 
de la natura, escriu una síntesi de la 
seva vida mentre medita sobre el seu 
futur immediat. ¿Val la pena continu-
ar, quan els teus dies estan comptats? 

En un dels passatges de La mida 
justa llegim: “Ser un ésser humà 
és això: Hi havia una vegada... i 
aleshores arriba la nit”. Aquesta 
és una novel·la sobre l’arribada de 
la nit a la vida d’un home que 
s’acosta a la seixantena. 

!!!! Jordi Nopca
L’Albert encaixava en el perso-
natge que buscava perquè expli-
qués aquesta història, però els 
seus pensaments depassen la se-
va singularitat. D’alguna manera, 
podríem dir que parla en nom de 
tota la humanitat.  

Li acaben de donar una notícia ter-
rible: sap que la malaltia que té aca-
barà amb ell en qüestió de mesos. 
És una situació extrema, ho reco-
nec. La doctora li ha explicat el di-
agnòstic i té la dona a l’altra punta 
del món, en un congrés de biologia. 
Tots ens hem de confrontar, tard o 
d’hora, amb l’eternitat. Durant 
aquests últims mesos de pandèmia 
hem viscut una experiència col·lec-
tiva sobre els nostres límits. 

Els límits biològics de l’Albert es-
tan clars, a la novel·la. 
És una història de vida, mort i amor. 
D’aquests elements, el que pesa més 
–això penso– és l’amor. 

Gairebé al principi del llibre, l’Al-
bert escriu: “El món degoteja, sag-
na. I ara és el meu torn”. Un dels 
punts forts de La mida justa és com 
defensa idees diametralment opo-
sades a l’egocentrisme i l’egoisme 
que imperen en la societat actual.  
Aquesta novel·la es va publicar en 
noruec el 2018, però alguns dels lec-
tors que se l’han llegit ara m’han dit 
que el que viu l’Albert s’assembla al 
que hem passat durant la crisi sani-
tària. Ell s’aïlla, es confina a la case-
ta de l’estany per fer balanç de la vi-
da i prendre una decisió. 
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Però l’ésser humà hi incideix tant, 
en el món, que el canvi climàtic fa 
anys que és una realitat.  
Aquest és un dels temes que em pre-
ocupa. Li he dedicat novel·les i serà 
el tema del meu pròxim llibre. Ara 
escric un assaig sobre la nostra res-
ponsabilitat amb relació al clima i la 
biodiversitat del planeta. Hem vist 
que podem unir les forces per llui-
tar contra una pandèmia com la del 
coronavirus. Potser podríem fer el 
mateix per salvar el planeta. 

Aquests mesos hem sentit opini-
ons fonamentades que parlaven de 
la responsabilitat humana a l’ho-
ra de permetre que el virus s’es-
campés per tot el planeta. 
Tant de bo aquesta pandèmia ens 
faci més humils. L’espècie humana 
és vulnerable. Ho hem vist en paï-
sos com Itàlia, el Regne Unit i Espa-
nya, en què milions de persones 
s’han hagut de confinar per evitar 
l’expansió del contagi. 

L’any que ve farà trenta anys de la 
publicació d’El món de Sofia. Aques-
ta novel·la li va canviar la vida. 
A nivell pràctic sí, però com a per-
sona gens ni mica. Gràcies a l’èxit 
de la novel·la vaig poder viatjar ar-
reu i els meus altres llibres han si-
gut traduïts a força llengües. El vaig 
rellegir fa dos anys per veure com 
apareixia l’ecologia en la història de 
la filosofia i em va decebre compro-
var que la pregunta sobre com po-
dem salvar la vida al nostre plane-
ta no hi sortís ni una sola vegada.!

No és el primer cop que la malaltia 
apareix en la seva literatura. Re-
cordo la Cecilie de L’enigma i el mi-
rall (1993), per exemple. 
Aquell era un llibre sobre el 
temps i l’eternitat. A la Cecilie, 
que s’està morint, la visita un àn-
gel, i mai sabem si és de debò o si 
ho fa en somnis o durant els efec-
tes de la morfina. 

La mida justa es pot llegir des d’una 
perspectiva realista –i destacant-
ne la proximitat amb la ciència–, 
però també remarcant el misteri i 
la religiositat que impregnen algu-
nes de les pàgines. ¿Amb quina de 
les dues versions es queda? 
Totes les possibilitats de lectura 
són vàlides. Per a mi, l’element me-
tafísic té una rellevància especial. 
Com a ésser humà em sento molt 
atret pels elements fantàstics que 
apareixen tant en la vida real com 
en la ficció. A aquests elements els 
podem donar una explicació plau-
sible de tipus científic.  

La primera vegada que l’Eirin i 
l’Albert s’esmunyen a la caseta ver-
mella vaig pensar que aquell era un 
espai que, d’alguna manera, queda-
va al marge de la realitat. 
L’arribada a la caseta té un punt mí-
tic, pot fer pensar en els contes del 
folklore. Buscar la profunditat és una 
característica intrínsecament huma-
na. És per això que la metafísica té 
sentit: necessitem conservar l’espe-
rança, creure que hi ha alguna cosa 
més, a banda dels nostres cossos. 

Més endavant els personatges la 
bategen com la Casa de Conte i es 
recorda la història de la Rínxols 
d’Or. Com passa al llibre, rere la 
versió que s’ha popularitzat n’hi ha 
una altra de més inquietant. 
És un conte que recordem per la 
nena que entra a la casa quan la fa-
mília d’óssos no hi és, però si acu-
dim a versions més antigues qui 
entra a la casa pot ser una bruixa o 
fins i tot un animal salvatge. Donar 
totes aquestes versions em servia 
per donar un to més fosc al llibre. 
És com el llac que hi ha al costat de 
la casa: és un lloc bonic i lluminós 
de dia però de nit fa por.  

És el lloc on l’Albert planeja el su-
ïcidi. Aquesta és una de les pregun-
tes importants del llibre: ¿és lícit 
acabar amb la pròpia vida, si saps 
que tens una malaltia terminal? 
Jo no condemnaria algú que se su-
ïcidés per aquest motiu, però vol-
dria que no ho fes. A l’Albert enca-
ra li queda un temps per acomia-
dar-se del món. I potser aquest 
temps té la mida justa. 

També l’univers la té, la mida jus-
ta. En la novel·la diu que és gaire-
bé un miracle que estiguem vius. 
Sempre que he parlat amb astrofísics 
de l’origen de la vida m’han transmès 
aquesta idea. Quan mires cap enre-
re t’adones que el cúmul de casuali-
tats és tan gran que si n’hagués fallat 
alguna tot això que coneixem no hi 
seria. El nostre món se sosté i es re-
gula tot sol. Això és meravellós. 

El món de Sofia 
EMPÚRIES / SIRUELA 
Gaarder va escriure El món 
de Sofia (1991) mentre era 
professor de filosofia en un 
institut. La repercussió que 
va aconseguir l’ha convertit 
en un dels grans longsellers 
de les últimes dècades. El lli-
bre repassa la història del 
pensament occidental a par-
tir de les lliçons d’Alberto 
Knox a la jove Sophie 
Amundsen. L’amenitat i l’interès de les expli-
cacions del professor, els misteris quotidians 
i el ritme impecable de la novel·la van fer fortu-
na arreu del món. Es pot llegir en 65 llengües.

QUATRE LLIBRES CLAU 
EN LA TRAJECTÒRIA 
DE L’ESCRIPTOR

Maia 
EMPÚRIES / SIRUELA  
L’escriptor assegura que 
l’èxit d’El món de Sofia no el 
va canviar “gens ni mica 
com a persona”. Per això va 
continuar fidel a la seva nar-
rativa al marge de les ten-
dències del moment. Des-
prés de dos llibres infantils, 
La biblioteca màgica de 
Bibbi Bokken (1993) i L’enig-
ma i el mirall (1993), va tor-
nar a enfrontar-se a un dels pares de la filoso-
fia, Sant Agustí –a Vita brevis (1996)–, i més en-
davant va oferir una mirada meravellada al cú-
mul de casualitats que van permetre que la vida 
s’instal·lés al planeta Terra (Maia, 1999).

La noia de les taronges 
EDICIONS 62 / SIRUELA 
En aquesta novel·la breu del 
2003 Gaarder va tornar a 
centrar-se en un personatge 
adolescent, el Georg, un noi 
de quinze anys que viu amb 
la mare, el padrastre i una 
germana de divuit mesos. 
Un dia la seva àvia desco-
breix una llarga carta que el 
pare, mort una dècada enre-
re, li havia adreçat. La missi-
va inclou La noia de les taronges, que no és úni-
cament una narració, sinó també una d’aque-
lles endevinalles que Sophie Amundsen resolia 
amb enginy a El món de Sofia. Aquesta novel·la 
curta va ser traduïda a més de 40 llengües.

La Tierra de Ana 
SIRUELA 
Durant l’última dècada les 
novel·les de l’escriptor no-
ruec no han tingut gaire 
fortuna en català. Tret d’El 
castell dels Pirineus, que va 
publicar Cruïlla el 2008, ha 
calgut anar seguint la seva 
producció des de Siruela. 
Gaarder ha combinat lli-
bres   infantils com Me pre-
gunto... (2012) amb no-
vel·les per a adults com El hombre de las ma-
rionetas (2016) i els crossovers que tan bons 
resultats li van donar als 90. L’últim exemple 
és La Tierra de Ana, una història sobre el can-
vi climàtic i què caldria fer per aturar-lo.
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