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ENTREVISTA. VALÈRIA GAILLARD

n cangur vestit d’esmòquing. Sem-
bla que aquesta imatge grotesca i
divertida alhora que Raymond

Chandler va utilitzar en la seva darrera no-
vel·la, Playblack –“el tema era tan fàcil
d’identificar com un cangur vestit d’esmò-
quing”– va impactar Jonathan Lethem. De
fet, l’escriptor nord-americà obre amb
aquesta cita la seva primera novel·la, Pisto-
la, amb música de fons, que l’editorial Males
Herbes publica ara en català. Efectivament,
hi apareix un cangur que va vestit i fins i tot
parla. És el sicari d’un malfactor en una so-
cietat futura en què els animals, gràcies als
avenços científics, han evolucionat i convi-
uen amb els homes sota l’estricte control de
l’Oficina de la Inquisició. El protagonista és
l’inquisidor privat Conrad Metcalf, un de-
tectiu privat que es veu involucrat en l’as-
sassinat d’un uròleg de renom. En aquest
futur asfixiant la droga es consumeix com
el pa de cada dia, i cadascú es fa la combina-
ció més adient se-
gons les seves neces-
sitats entre l’adictol,
l’acceptol, el penedol
i l’oblidol. Tothom
gaudeix d’un carnet
on estan apuntats
els punts de karma i,
talment els del co-
txe, els treuen se-
gons la bona o mala
conducta. Fantàstic, vaja.

‘Pistola, amb música de fons’, publicada el
1994, va suposar el seu debut com a novel·lis-
ta...
Ja, ja! La va escriure una altra persona...
Hi presenta una societat controlada per l’Ofici-
na de l’Inquisidor, i la població està dominada
per les drogues que fan perdre la memòria a la
gent... Gairebé vint anys després, manté aques-
ta visió tan negativa del futur de la humanitat?
Quan vaig escriure la novel·la estava molt
influenciat per Philip K. Dick i Georges Or-
well i, com aquests escriptors, crec que
quan escrius sobre el futur, en realitat estàs
parlant del que va malament en el món que
t’envolta, del present. Els temes que em
preocupaven aleshores encara estan vigents
i fins i tot són pitjor que abans.
I quines són aquestes preocupacions?
Bàsicament el problema de l’alienació en la
societat capitalista contemporània, l’alie-
nació també davant la tecnologia informà-
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“La novel·la
és un vampir”

Jonathan Lethem Escriptor

tica, i el problema de la conformitat i sub-
missió a les normes socials.
En la seva darrera novel·la, que encara no s’ha
traduït ni al català ni al castellà, ‘Dissident
Gardens’, també adopta un punt de vista alta-
ment crític. Creu que aquest és el paper de
l’escriptor, criticar la societat?
Sí, però es fa de manera natural, no és cap
missió, sinó la nostra responsabilitat. Els
escriptors mantenim una relació molt es-
pecial amb la vida, ja que escrivim sobre
experiències personals que es desenvolu-
pen en un context social. Per tant, resulta
inevitable adoptar un to polític.
De tota manera, a ‘Pistola, amb música de
fons’, els tons durs amb què pinta la societat
es veuen contrarestats pel personatge del de-
tectiu, en Metcalf, un home honest que va fins
al final per restablir la justícia...
Respon a un personatge molt tradicional
en la novel·la negra. És un detectiu que
prové de Raymond Chandler i la seva esco-

la, i dóna la imatge
de l’últim home bo
a la Terra. Metcalf és
un home ferit i
compromès que veu
que tot va malament
en el món, però vol
continuar endavant
per restituir els va-
lors i la justícia.
Un dels objectes

d’aquest futur distòpic que pinta a la novel·la
és aquesta pistola que, quan algú l’agafa, fa
sonar una música de violins com de pel·lícula
de por. Què en pensa de la voluntat d’Obama de
limitar l’ús d’armes als Estats Units?
La imatge de la pistola és molt complicada
a Amèrica perquè som un país revoluciona-
ri. Les armes tenen a veure amb la nostra
història, la lluita per desplaçar la frontera,
penso en la imatge de John Wayne, un ho-
me individualista i solitari... aquesta és una
figura molt bàsica per als americans i segur
que als europeus tot això els sembla horro-
rós, però s’ha de provar d’entendre i no no-
més rebutjar-ho d’entrada perquè està con-
nectat amb la idiosincràsia dels americans
d’una manera molt orgànica. Evidentment,
estic d’acord amb el projecte d’Obama. És
totalment insà que circulin entre la pobla-
ció armes tan extraordinàriament potents.
És ridícul i impossible. Qui va escriure
aquesta esmena a la constitució nord-ame-
ricana no tenia cap màquina del temps i no

podia preveure fins on arribaria la tecnolo-
gia en aquest sentit.
Alan J. Paluka va comprar els drets per adaptar
la novel·la al cinema als anys noranta. Què se
n’ha fet del projecte? Qui s’imaginava en el pa-
per del cangur Joey, el pinxo i mà dreta del do-
lent de la història, Danny Phoneblum?
S’ha intentat tres vegades fer l’adaptació de
la novel·la però cap dels intents no ha vist la
llum... però, vaja, així és com funciona Ho-
llywood: estic content de no haver de treba-
llar-hi, en aquesta indústria boja. Havia
imaginat un actor que ja no és viu per a
aquest paper, Elisha Cook Jr., que va actuar
al costat de Humprey Bogart a El Halcón
Maltés, a banda d’interpretar moltes altres
pel·lícules per l’estil.
M’agradaria preguntar-li per la literatura nord-

D
issident
Gardens’, la
nova novel·la
de Lethem,
recull la
història d’una
família
activista des
dels anys
trenta fins a
l’Occupy
Movement
del 2010,
passant per
la lluita pels
Drets Humans

“Les armes estan
connectades amb
els americans de
manera orgànica”
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americana dominada per dos pols molt oposats
amb Jonathan Franzen a una banda i David Fos-
ter Wallace a l’altra com a representant de la
novel·la experimental. Vostè se situa més en
aquesta darrera òrbita potser?
Segurament em sento més proper a Walla-
ce, però no crec que existeixi una divisió
molt clara entre els dos bàndols. La novel·la
és un gènere molt impur i uso mètodes de
tot arreu...
A ‘Pistola, amb música de fons’, barreja cièn-
cia-ficció, novel·la negra, distòpia... Creu que
la mixtura de gèneres és l’estratègia per revifar
la novel·la, un gènere literari que alguns estu-
diosos donen per mort?
Normalment la novel·la s’alimenta de for-
mes populars, extreu energia del ci-
nema, de la cultura pop, de la cièn-

cia-ficció... La novel·la és un vampir i ne-
cessita devorar tot el que té a prop.
Com veu, doncs, la creativitat literària als Es-
tats Units?
Crec que vivim en un moment extraordi-
nari pel que fa la literatura. Actualment hi
ha moltes veus molt interessants, però tal
vegada és massa aviat per analitzar i ens
caldrà una mica de temps per tenir més
perspectiva.
Vostè parla de la importància de les influèn-
cies a l’assaig, ‘The Ecstasy of Influence: Non-
fictions, etc.’ (2011). Quines serien les seves
influències actuals?
Encara porto a sobre la influència de
Chandler i Dick i això es fa palès, per exem-
ple, a Dissidents Gardens. Però també he
llegit darrerament, i amb molt d’interès,
Roberto Bolaño, Saul Bellow, Thomas
Mann i Robert Musil i penso en 12 49?
A Europa es commemora el centenari de la pu-

blicació d’‘A la recerca del temps perdut’, de
Proust. Quina relació hi manté?
No m’he llegit mai el llibre sencer però crec
que és un escriptor extraordinari i que està
connectat amb el tipus d’escriptura que
m’agrada. També llegeixo el noruec Karl
Ove Knausgaard, que l’han titllat de nou
Proust per la llargada de la seva obra. [En
castellà Anagrama acaba de publicar el pri-
mer volum de la seva novel·la, El padre].
Què ens pot dir de la seva nova novel·la, ‘Dissi-
dent Gardens’, que acaba d’aparèixer als Estats
Units?
És un llibre molt llarg i els traductors tin-
dran feina! Bàsicament és la història del co-
munisme americà i el seu llegat. Hi ha mol-
ta gent que es pensa que no existeix, però el
llibre demostra el contrari.
Suposo que al darrere hi ha la història de la
seva família, que eren activistes.
Sí, vaig créixer en una família d’activistes,
el meu pare era protestant i la meva mare
jueva. Va sobre la política com a cultura,
com a manera de viure. ❋

Jonathan Lethem és una víctima més de
Star Wars. De jove va veure la pel·lícula
més de vint vegades. També feia
reverències a la música de Bob Dylan i
es va cruspir tots els títols de Philip K.
Dick, mestre de la ciència-ficció. Ens
hem d’imaginar un nano per força
creatiu, criat en un ambient bohemi
amb Brooklyn de bressol. Fill d’un
pintor d’avantguarda, Richard Brown
Lethem, i una activista política, Judith
Frank Lethem, que va morir quan ell
tenia 13 anys, va intentar trobar el seu
camí a les arts plàstiques, però va anar a
petar a la literatura. Va haver
d’abandonar els seus estudis artístics
universitaris per manca de diners i va
traslladar-se a la costa oest, on va
treballar durant 12 anys de venedor en
botigues de llibres de segona mà. Quan
el 94 li van publicar Pistola..., diu que
va ser una experiència “delirant”.
Gràcies a la venda dels drets d’autor per
adaptar-la al cinema va poder
dedicar-se de ple a escriure. I ja no va
parar: Amnesia moon (1995), Cuando
Alice se subió a la mesa (1997)
(Mondadori), Paisaje con muchacha
(1996), totes tres de ciència-ficció. De
tornada a Nova York va publicar una
nova novel·la policíaca, Huérfanos de
Brooklyn (Mondadori), que va guanyar
el premi del cercle National Book Critics
i va suposar la seva consagració.
Després va arribar La fortaleza de la
soledad (Mondadori), de caràcter
semiautobiogràfic, que es va situar
entre els llibres més venuts del New
York Times Book. El 2007, de nou a
Califòrnia, publica Encara no
m’estimes (Bromera) i Chronic City
(Mondadori). També ha publicat reculls
de relats curts (dos han estat adaptats al
cinema, Light and the Sufferer i The
Epiphany), assaigs i una sèrie de
còmics. El 2010 va guanyar la Càtedra
Disney d’Escriptura al Pomona College,
a Claremont, Califòrnia, que
anteriorment havia ocupat David Foster
Wallace. Actualment viu entre Brooklyn
i els afores de Maine amb la seva tercera
dona, amb qui va tenir un nen el 2007.

Perfil
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“La novel·la beu
del cinema, la
cultura pop i la
ciència-ficció”




