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E
m dirigeixo a
l’Espai Mallorca
del Raval amb
una mica de
por. No només
em trobo em-
boirada pels di-
monis que

m’han quedat surant pel cervell
després d’endinsar-me a l’uni-
vers d’Elianto, sinó que he llegit
a internet que a Stefano Benni no
li agraden gens les entrevistes.
Em rep amb una salutació cordi-
nal i convenim que ens enten-
drem en català i en italià: per això
són llengües germanes, i ens fa-
ria molta ràbia recórrer a l’anglès.
Comencem bé, però no les tinc
totes.

Aclarim-ho d’entrada. ¿És cert
que detesta les entrevistes?
No m’agrada anar a la tele italia-
na perquè és molt vulgar i gens
lliure, i tot ha d’anar com si fossis
un personatge i no com un es-
criptor. Trobo que, si un diu que
és una tele molt ignorant, ho ha
de demostrar no utilitzant-la ni
per promocionar els seus llibres.
També t’he de dir que les entre-
vistes normalment les faig per
mail perquè també he fet de pe-
riodista i sé com es pot arribar a
ser imprecís.

Ho evitaré al màxim. Comen-
cem amb una pregunta de ma-
nual. Arran d’algunes de les
seves novel·les se’l circums-
criu en el gènere de la ciència-
ficció: ¿se sent còmode amb
aquesta etiqueta?
No, jo sóc un escriptor amb
molta imaginació i hi ha qui diu
que fantàstic, però a mi no

“L’escriptura
és una orquestra
i vull fer sonar tots
els instruments”

Entrevista

Text:Ada Castells

StefanoBenniNovel·lista

m’agrada aquesta etiqueta per-
què es refereix a un gènere amb
regles molt precises i rarament hi
ha ironia. Jo considero que
depèn de l’escala on ens situem.
Ballard també es pot prendre
com un escriptor de ciència-fic-
ció, però jo considero que és me-
tafísic. A mi el que m’interessa és
la imaginació i la filosofia, i aquí
fins i tot hi podem posar Don
Quixot.

Ha parlat de Ballard, però lle-
gint-lo a mi m’ha remès a Kurt
Vonnegut; no sé si encerto el
tret.
Sí, a ell li agrada imaginar esce-
nes futures, però no és un autor
de ciència- ficció. A Amèrica no
era tan reconegut com a Europa.
Era molt crític amb la seva socie-
tat. M’agrada molt i quan he estat
a Amèrica he topat amb molts
dels seus personatges perquè
encara que sigui un escriptor
d’imaginació, et parla de la so-
frença i els neguits del seu país,
més que no pas un realista que
es dedica a descriure’t la piscina
de casa seva.

A Elianto també fa un retrat
ben crític de les nostres demo-
cràcies.
Elianto és una novel·la molt par-
ticular en la meva obra. He escrit
llibres molt diversos, encara que
duen la meva marca, però si lle-
geixes el que estic fent ara, diri-
es que sóc un autor dramàtic. A
mi m’agrada sorprendre el lector.

Són llibres molt variats, però
quin seria el seu denominador
comú: la marca Benni?
Un respecte per la ironia i una es-
criptura orquestral. Per mi l’es-
criptura és una orquestra i vull
fer sonar tots els instruments
alhora: la paròdia, la imagina-

ció, la poesia, l’humor, el
drama... El que més m’agrada
és que el lector se sorprengui a
cada pàgina i Vonnegut és un
d’aquests. Crec que és difícil
posar una etiqueta. Ja m’està bé
si em diuen que sóc un monstre
perquè sóc molt diferent. El no-
veccento italià ja era això:
Gadda, Morante, Passolini... No
és que m’hi compari, però mira
que en són, d’estranys, i això és
el que està bé.

Una de les estranyeses del seu
llibre és haver inventat un país
que es regeix per les enques-
tes de la majoria. Els telenotí-
cies avaluen la por dels ciuta-
dans i la mantenen a un nivell
suficient perquè no es relaxin.
Si hi ha poca por, notícia de
desastre imminent; si n’hi ha
molta, notícia tranquil·litzado-
ra. Quin seria el nivell de por
en què ens trobem ara?
El problema greu no és la por. La
por és una emoció. Quan som
nens, hem d’aprendre a afron-
tar-la, i ets tu qui saps de què
tens por. El problema és que tota
la societat política, a Itàlia espe-
cialment, et diu de què has de
tenir por. Ens han robat la por i
ens diuen que hem de témer els
gitanos, els immigrants, certa
malaltia, que així enriqueix les
farmacèutiques, i mai no ens
diuen que hem de tenir por de la
Màfia, de l’especulació immobili-
ària, de tots aquests poders que
ens assetgen... i això és greu.
D’aquestes pors llunyanes no
te’n defensaràs mai. Quan el nen
coneix el monstre i s’atreveix a
obrir la porta, perd la por i hi
acaba jugant. Hem d’obrir la
porta i dir que es tracta d’un
virus inventat o que aquell immi-
grant és una persona que es
busca la vida.

En la seva sàtira infernal fa uns
dimonis molt més atractius
que els àngels celestials. ¿Per
què aquest maniqueisme?
Bé, s’ha de reconèixer que en la
literatura hi ha diables simpàtics
perquè són el símbol de la nos-
tra transformació i és una mica
una metàfora del poder de la li-
teratura per canviar-nos. Els àn-
gels són avorrits, encara que
també hi ha diables sectaris,
d’obediència militar, que no

Si em
diuen que
sóc un
monstre
ja em
va bé

No vull
anar a
la tele
italiana
perquè
és vulgar
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m’agraden gens. Ara bé: el gran
temptador, el diable més a l’estil
d’El mestre i Margarida, de Na-
bókov, és molt més ple de vida i
molt més atractiu que un àngel
disciplinat.

Sens dubte. Tota aquesta sàti-
ra, però, que ens fa reflexio-
nar sobre el nostre grau de lli-
bertat, l’escriu com un deure
moral?
No és un deure moral, però sí
que és necessari. Si escric he de
tenir els ulls oberts. Escric per-
què veig. Puc parlar del meu jardí
o del món. És evident que ales-
hores dic què m’agrada i què no;
amb què estic d’acord i amb què
no. No hi pot haver una lectura
neutral. Borges ha estat conside-
rat un autor no polític i jo reco-
nec que de vegades ho sóc
massa, però, com m’ho faig per-
què no aparegui què penso
sobre allò o allò altre, quan es-
cric? De tota manera no vull la
paraula deure ni vull la paraula
voler, sinó que jo parlaria de
poder, del you can. Aquí hi ha les
meves idees i els lectors hi poden
estar d’acord o no. No és una
obligació transmetre què penso,
és que és natural.

I perquè tot plegat no sigui
massa transcendent apareix
l’humor.
La ironia és una manera de veure
molts camins i moltes possibili-
tats. El poder diu que només hi
ha dues vies i que has de triar. La
ironia et diu que n’hi ha moltes
de diferents. Són camins difícils,
cruels, durs, però possibles.
M’agrada l’escriptura còmica per-
què és difícil. És fatigosa. Has de
cercar l’humor i aquesta és una
idea que lliga amb la meva idea
d’escriure, que no és un procés
immediat, que s’ha d’elaborar.

Un riu desbordant
d’imaginació amb
dosis de mala llet
La portada que ha triat l’Editorial Moll per
a Elianto –el dibuix del rostre d’un noi
sorgint d’un planeta– ens pot fer pensar
que és un llibre juvenil, i el text de la
contraportada, que comença amb un:
“Aconseguiran els nostres intrèpids herois
superar totes les proves i trobar l’elixir
que guareixi el jove Elianto i li permeti
salvar el comtat?”, també. Però un cop
superats aquests esculls ja es veu que la
novel·la ofereix més d’un nivell de lectura.
Stefano Benni (Bolonya, 1947) agrada als
lectors joves i no és d’estranyar. Ara bé:

enmig d’un argument estrambòtic amb
diables i monstres, superherois de còmic i
nois intrèpids que naveguen per universos
inventats, hi ha unes frases lapidàries que
sorprenen qualsevol lector madur que
busqui reflexions filosòfiques entre
ratlles. L’argument ple de vida i violència
fa pensar en un Bosco tecnològic i el seu
recorregut per diferents capes infernals
ens remet a un Dante del futur.

L’autor utilitza la ciència-ficció fins al
límit de l’abisme i ens ofereix refregades
de mala llet antisistema que recorden
noms de referència com Orwell, Ballard i
Vonnegut. Benni aprofita la seva
imaginació prodigiosa per inventar-se una
societat democràtica regida per les
enquestes als consumidors. Si formes part
de la majoria, reps energia a canvi. Si ets

marginal, t’apaguen el llum. Per reblar el
clau, durant l’emissió dels noticiaris es
mesura el nivell de por de la població. Si és
elevat, es dóna una notícia esperançadora
perquè, atemorits, els ciutadans no
abandonin el consum.

Aquests només són dos exemples d’una
prosa enginyosa, desinhibida que ha
tingut la recompensa de ser traduïda en
quinze llengües. A Moll també hi podem
trobar El bar sota el mar i Margherita
Dolcevita, però en aquestes latituds,
Benni continua en la condició consoladora
dels autors de culte. En castellà ha donat
molts tombs, sempre en segells de
prestigi com Anagrama, Seix Barral,
Lengua de Trapo i Siruela, però tant de
moviment no ha afavorit el reconeixement
que es mereix.

No és cert
que els
joves
busquin
les coses
simples

Ens han
robat la
por i ens
diuen
qui hem
de témer

Crec que un llibre és bell quan
posa obstacles. Qui ha dit que lle-
gir hagi de ser fàcil? L’escriptura
també ha de demanar esforç i
l’humor és l’escriptura de la sor-
presa.

Els seus llibres demanen es-
forç: com us expliqueu que
agradin als joves?
És un misteri. De tota manera, no
és cert que als joves només els
agradin les coses simples. Això és

un eslògan televisiu més. Volen
sorpresa i no tenen por de la
imaginació ni del gènere. Ho lle-
geixen tot com nou. Quan nosal-
tres llegíem Melville o Edgar
Allan Poe hi arribàvem sense
prejudicis. El que passa és que
les editorials tendeixen que els
llibres siguin lleugerets i que així
se’n pugui fer una pel·lícula, i
això no deixa de ser una imposi-
ció dels editors nord-americans.
Jo no em vull resignar a fer exac-
tament el que diuen que la gent
vol. De tota manera, em merave-
lla que em pugui llegir gent jove i
gent d’altres països.

Ideològicament se us ha situ-
at en el comunisme. On us tro-
beu ara?

Si algú em demana si sóc comu-
nista, dic: depèn de qui m’ho
pregunti. No és el mateix el co-
munisme soviètic, que és detes-
table, que el comunisme italià,
que ha estat el partit dels po-
bres. Les paraules canvien amb
el temps i segons els contextos.
Per força sóc anàrquic i segur
que vaig en contra de la classe
política que ara domina Itàlia,
sobretot en contra del berlusco-
nisme, que és una política mafio-
sa. L’esquerra italiana s’ha venut
l’ànima i imita la dreta. En
aquest període és molt difícil
trobar una definició.

¿La intel·lectualitat del seu
país també s’ha venut?
Han augmentat els cortesans.
Berlusconi n’ha trobat molts en
el periodisme, però els escriptors
italians han fet una bona lluita en
contra de Berlusconi i encara és
una batalla en curs. No ser a la
cort comporta renúncies, però
això forma part de la història ita-
liana. En el camp de la literatura i

en el teatre hi ha una forta opo-
sició a Berlusconi. En el cinema
és diferent.

Depenen més dels diners.
Sí, és més difícil sobreviure al
marge.

I vostè ha patit represàlies per
les seves idees?
Jo treballava a la revista Panora-
ma i quan la va comprar Berlus-
coni en vaig marxar. No em cri-
den mai a la tele, però no me’n
queixo: alguna cosa has de per-
dre si vols seguir sent indepen-
dent. Hi ha censura, però també
hi ha escletxes. Sempre he escrit
el que he volgut i això té un preu.
Segurament els cortesans tenen
una hora a la tele en què es parla
dels seus llibres, però ja se sap
que la història de la literatura és
plena d’escriptors que han mort
pobres.

Albert Camus va dir que tot el
que havia après de la conduc-
ta humana ho devia al futbol.
Vostè va jugar amb l’equip de
Bolonya: també li va ensenyar
tant?
Sí, el futbol era una de les meves
grans passions, però ara ha can-
viat i és una gran indústria. Per
mi era un somni. Era heroic. La
idea de l’escriptor sedentari no
lliga amb mi. A mi m’agrada molt
l’esport i recordo el futbol com
un gran moment de llibertat de
la meva infància. A més, és inter-
classista: un pobre que juga bé
val més que un ric que pugui
portar uns pantalonets de marca
però no faci cap gol. Això era
molt democràtic. Ja es nota que
Berlusconi no ha jugat mai al fut-
bol. Als set anys ja deuria estar
pensant com fer calés.

Sembla que se n’ha sortit.❋
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