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“No treballo
amb la llengua,
intento
habitar-la”
Pol Costa

es de Vides minúscu-
les (1984), l’obra de
Pierre Michon (nascut
el 1945 a Chasteluç lo

Marchès, un petit poble del Lle-
mosí) transcorre pels marges
de la literatura francesa, uns

D
marges però cada vegada més
amplis que l’han convertit pro-
gressivament en una de les veus
més originals del seu país, jun-
tament amb la del seu contem-
porani Pierre Bergounioux. La
recuperació recent de tres dels
seus llibres, Els onze (Club Edi-

tor, 2009), El origen del mundo
(Anagrama, 1996) i Abades (Al-
fabia, 2002), amplia una mica
més el coneixement a casa nos-
tra d’una obra feta de textos
breus, intensos, d’una prosa
densa que explora amb la ma-
teixa precisió les “vides minús-

cules” dels seus personatges i
els grans moviments de la histò-
ria universal.

Als seus tres llibres que
s’han traduït recentment
[Els onze, Abades i El origen
del mundo] el relat té com a

rerefons un moment histò-
ric concret [la Revolució
Francesa, l’edat mitjana i la
prehistòria, respectiva-
ment]. Què li interessa en
aquests períodes, què bus-
ca en aquesta reconstrucció
gairebé microhistòrica de
moments sovint oblidats
pels lectors?
És veritat que de vegades
m’agrada arrelar el meu discurs
en un passat més o menys real.
Té un doble avantatge: els fets
històrics són coneguts, donen
un referent immediat al lector i
creen un efecte de realisme i, al-
hora, permeten una llibertat
gairebé total de l’argument i
dels detalls de la ficció, a condi-
ció de mantenir-se dins dels lí-
mits de la versemblança. Per
tant l’hi confirmo: faig servir,
fins i tot abusant-ne, històries
d’època, amb barrets de plo-
mes, barrets de copa, vestits de
punta o armadures, segons el
moment. És evident que això
sempre té un punt de passat de
moda, com d’Alexandre Dumas
o de Cecil B. DeMille, però tam-
bé passa en molts contes de
Borges o a moltes pel·lícules de
Pasolini. El passat... “La pluja és
una cosa del passat”, com diu
Borges, i la literatura potser
també ho és. Pel que fa als pe-
ríodes que trio, no estic gaire se-
gur que m’interessin més que
uns altres: els homes, sigui qui-
na sigui l’època, sempre creuen
que viuen la pitjor o la més exal-
tant de les vides possibles, que
en el fons és el mateix. En
aquest sentit segueixo el mateix
criteri amb la nostra vida d’ara i
m’entusiasma tant com les al-
tres vides. Sovint em retreuen
que no en parlo prou, però
s’equivoquen: jo diria per exem-
ple que el llarg text que tanca
Cuerpos del rey (Anagrama,
2006) és totalment contempo-
rani i diu l’essencial sobre la
contemporaneïtat. Tot i que és
veritat que tinc debilitat pels
períodes de crisi, quan el món
està fora de lloc, com em sembla
que deia Hamlet. És el cas de la
Revolució Francesa a Els onze i
encara més a El origen del mun-
do, amb el naixement de l’art i
la representació. També
m’agrada jugar amb el temps,
tractar el present com si ja fos el
passat que serà demà i tractar
el passat com si fos el present.
Fixi’s en El setè segell, de Berg-
man. Quan passa aquesta histò-
ria de retorn de la guerra i de
partides d’escacs amb la mort,
d’idil·lis campestres i de massa-
cres, d’intolerància absoluta i
alhora de la possibilitat de la lli-
bertat individual? Al moment
del retorn de les Croades? Sí,
però també podria passar en
qualsevol altre moment, des
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dels temps en què Ulisses desa-
fiava Posidó fins a la nostra re-
sistència actual al capitalisme
triomfal que ho envaeix tot.

Quin és aquest “origen del
món” de què parla? És la cú-
pula blanca que el protago-
nista troba dins una cova, la
descoberta del sexe, el riu
que passa com un torrent...?
El primer títol que vaig posar al
llibre, L’origen del món, el que
s’ha mantingut per a la traduc-
ció al castellà [el títol original
francès és La Grande Beune, el
nom d’un riu], era una referèn-
cia explícita al famós quadre de
Courbet del mateix títol, un pri-
mer pla d’unes cames obertes i
del sexe d’una dona. Però era un
títol massa trivial (d’altra ban-
da, el van fer servir per a un mal
llibre que van publicar quan es-
tava escrivint el meu), un títol
que, com passa sovint avui en
dia, volia ser subversiu però en
el fons era molt conservador.
En realitat avui no hi ha res més
consensual, més políticament
correcte i fins i tot recomanat
ideològicament que la gloriosa
ostentació d’un pubis femení. El
títol que finalment vaig triar, La
Grande Beune, és el nom d’un
rierol que passa a prop de Las
Caus (Lascaux) i que he conver-
tit en riu. Aquest nom, que res-
sona com si fos el d’una deessa
molt antiga, s’adapta molt mi-
llor al meu llibre. I per respon-
dre a la seva pregunta, sí, l’ori-
gen del món és evidentment
aquest sexe del qual tots nai-
xem, del qual tots hem sortit
per començar la gran aventura.
Però també és tot el que vostè
deia, la vella i alhora sempre jo-
ve deessa Terra, la caverna mi-
tològica primordial, que és com
l’úter de la deessa, els rius, que
són el plaer que brolla de la
deessa. I al mig de tot això l’ho-
me, al qual no li queda cap més
remei que representar el seu
propi desig, formular-lo, domi-
nar-lo, i que per fer-ho s’inventa
el llenguatge, l’escriptura, l’art.
És el desig universal que des-
borda la representació rígida i
dominant.

Als tres llibres la violència
és pertot arreu, en les rela-
cions entre els homes [el
desig, el terror durant la Re-
volució], però també entre
els homes i la natura [la
mort d’animals, la duresa de
la vida al camp]. Creu que la
violència és el fonament de
les relacions humanes?
Això que vostè en diu violència
no és altra cosa que el refrec
viu, els punts de fricció entre
dues essències, o substàncies, o
principis. A El origen del mun-
do els protagonistes són la mas-

culinitat i la feminitat, evident-
ment. A Els onze, són dos vells
còmplices de la política, la lliber-
tat per a tothom i la tirania de la
majoria. A Abades és el frec en-
tre l’espiritualitat i l’ardor indo-
mable del cos, entre l’home con-
vertit en tècnic i els elements
naturals. Tot això són combats
entre dues forces, amb el corol-
lari que tenen tots els combats
–desig, por, ardor, frenesí, ter-
ror– i que expliquen aquesta
sensació de brutalitat quan es
llegeixen els meus textos.
Aquesta violència tendeix a

créixer i a embellir-se, a fer-se
més espiritual, a fer créixer la
bèstia que porta a dins. I em
sembla que la literatura no és
altra cosa que aquest doble mo-
viment d’espiritualització i de
bestialitat en augment. Però tot
això no és en cap cas la meva vi-
sió de la vida social: no en tinc
cap, de visió. Només vol dir que
penso que l’essència de l’home
és violenta, però com que a
aquesta essència li devem el mi-
llor i el pitjor de l’home, la guer-
ra i l’art, l’accepto sense rancú-
nia, tant el que és negatiu com

el que és positiu. No sóc pessi-
mista.

Si no m’equivoco va neces-
sitar uns quants anys per
acabar Els onze i en general
no és un escriptor prolífic,
amb textos sovint curts. Per
què prefereix els textos
breus?
No és veritat això que hagi tar-
dat quinze anys per escriure Els
onze, com he llegit a la premsa!
No sóc home de tasques de llar-
ga durada. El que passa és que
Els onze és un text que vaig es-

criure en dos temps, separats i
molt allunyats. Vaig tenir la
idea i vaig escriure els tres pri-
mers capítols en poques setma-
nes, el 1993, l’any de l’aniversa-
ri del Terror. I després el text es
va espatllar, el vaig deixar de
banda i me’n vaig oblidar. El
2008 el vaig tornar a agafar i el
vaig acabar en dos mesos, res-
ponent al desig del meu estimat
editor, Gérard Bobillier, que
me’l va encarregar com un dar-
rer regal, quan sabia que s’esta-
va morint, i encara va tenir
temps de veure’l publicat. Es-
cric textos breus perquè és la
forma que em va millor, que
m’és pròpia. Textos breus i im-
mediats com la fletxa d’un ar-
quer, un sol tir i una trajectòria
nítida i ben dibuixada. La llarga
batalla estratègica que suposa
una novel·la, amb els seus tras-
llats d’artilleria, els seus setges i
les seves treves, amb tota la pa-
ciència que necessiten, m’avor-
reix.

Sovint la crítica destaca la
densitat de la seva prosa i el
qualifica d’estilista. Es reco-
neix en aquests adjectius?
Com treballa a l’hora de
construir les frases, l’estil
que caracteritza els seus lli-
bres?
Prosa densa o amb classe, per
què no, si ho diuen... Però no em
considero un estilista, amb la
càrrega de refinament, de cor-
reccions exquisides, de fetitxis-
me obsessiu de la llengua que té
aquesta paraula. L’únic que li
puc dir és que no puc escriure
res sense que aquest estil que
vostè m’atribueix, aquesta fra-
se, apareguin al principi i no
m’abandonin fins al final del
text. Jo no treballo amb la llen-
gua sinó que intento habitar-la,
adherir-m’hi.

A Els onze parla dels escrip-
tors i de la literatura com
d’una “màquina potent per
augmentar la felicitat dels
homes”. Aquest també és el
seu objectiu a l’hora d’es-
criure?
Era una ironia, una mirada a
l’autosatisfacció innocent de la
literatura de les Llums del segle
XVIII, que es pensava que tre-
ballava pel benestar dels homes
de tot l’univers obrint grans ca-
mins però que al final sempre
anaven a parar a l’entradeta
abrupta de la guillotina de la
plaça de la Revolució, a la qual
després van canviar-li el nom
per plaça de la Concòrdia per
fer-ne desaparèixer la sang. Jo
no intento augmentar la felici-
tat dels meus conciutadans
–d’altra banda, no sé què vol dir
conciutadans–, però sí la felici-
tat dels meus lectors. ❋
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