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John Irving, Una dona difícil.
Traducció d’Ernest Riera

Arbussà. Edicions 62.

Barcelona, 2000.

R eedició en format de
butxaca de l’exitosa no-
vel·la del nord-americà

John Irving, autor d’El món se-
gons Garp, The Hotel New Hamps-
hire i Prínceps de Maine, reis de
Nova Anglaterra, entre d’altres.
Un dona difícil és el retrat còmic
i pertorbador de la vida de
Ruth Cole narrat en tres eta-
pes: l’estiu de 1958 i les tardors
de 1990 i 1995. Ruth és una
noia engendrada per suplir,
d’alguna manera, els seus dos
germans morts en un accident.
Després d’una infantesa molt
especial a l’ombra dels fantas-
mes dels seus germans, trobem
la Ruth el 1990, quan és una
novel·lista de renom però in-
satisfeta. Tanca el volum una
Ruth vídua, mare i a punt d’e-
namorar-se per primera vega-
da. J.C.P.

Joaquín Rodríguez, Cine y
literatura. Iciar Bollaín y Julio

Llamazares. Col·lecció Fundidos
en Negro. Páginas de Espuma.

Madrid, 2000.

E l llibre, coordinat per Jo-
aquín Rodríguez, està di-
vidit en tres parts: una

conversa a tres bandes entre
ell, el narrador Julio Llamaza-
res i la cineasta Iciar Bollaín; el
guió del film Flores de otro
mundo (nominat als Goya); i els
perfils professionals de Bollaín
i Llamazares. El volum és un
retrat de l’experiència creativa
nascuda de la col·laboració de
tots dos autors, un conjunt de
reflexions i opinions sobre les
dificultats i possibles solucions
en la construcció d’un guió ci-
nematogràfic. Bollaín (Madrid,
1967) ha estat directora d’Hola,
¿estás sola? i Flores de otro mundo,
a més d’actriu. Llamazares
(Lleó, 1955) és autor de poesia,
novel·la, articles de premsa,
llibres de viatges i guions ci-
nematogràfics. R.S.

Shafique Keshavjee, Déu, els
meus fills i jo. Destino.

Barcelona, 2000.

S hafique Keshavjee també
és autor d’El Rei,el Savi i el
Bufó, una faula sobre la

trobada de les grans religions
actuals. En aquest llibre, Déu,
els meus fills i jo, Keshavjee in-
tenta explicar-nos qui és Déu
amb la necessitat cada vegada
més gran del diàleg interreli-
giós com a referència. Com
altres autors actuals (Jostein
Gaarder), narra les seves teo-
ries amb un llenguatge ric
però molt assequible per a tots
els públics, fins i tot amb grà-
fics i esquemes que ajuden a la
comprensió del text i un sen-
tit de l’humor latent al llarg
de tota l’obra. La Bíblia, els
místics medievals, els pensa-
dors d’Orient i Occident i els
científics dels nostres dies
apareixen al text per do-
nar-nos una visió plural del
significat de Déu. J.C.P.

Diversos autors, Estudis de
llengua i literatura catalanes/XL.

Homenatge a Arthur Terry.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Montcada i
Reixac, 2000.

C oordinat per Josep Mas-
sot i Muntaner, el volum
recull una sèrie d’arti-

cles, fonamentats en una àm-
plia bibliografia, sobre dife-
rents autors catalans d’èpo-
ques i continguts diferents.
Alguns dels quinze articles
són: Una llista de peixos valenci-
ans de Mariano Bru (Antoni
Corcoll), Rafael Vives Azpiroz, un
dramaturg valencià de biografia
atípica i d’obra tòpica (Gabriel
Garcia), L’ermità i el primer vers
de ‘L’Atlàntida’ (Jaume Medina),
Joan Salvat-Papasseit i la pintura
metafísica (Enric Balaguer),
Apunts al voltant d’alguns trets
existencialistes en la producció
novel·lística inicial de Maria Aurè-
lia Capmany (Encarna Villa-
franca), Els llibres de viatges
(Antoni Maestre). R.S.
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JORDI GARCIA

“La compassió
que només es
reserva per a
les persones
que en són
dignes, és
compassió?”

L.D. La seva principal font d’infor-
mació ha estat el dossier d’ins-
trucció del cas Romand i no pas
les seves entrevistes amb el mateix
condemnat o amb gent del seu
entorn. Com és que no ha recor-
regut més als testimonis orals?
E.C. Perquè ni per un segon
vaig pensar que Romand em
confessaria coses que no figu-
ressin al dossier d’instrucció.
El van interrogar durant 250
hores i el seu procés va durar
deu dies molt intensos, o sigui
que tota la informació estava
en aquest dossier.

Respecte a les entrevistes
amb gent del seu entorn, no-
més n’he fet a aquella gent
que es mostrava accessible,
però no m’he dedicat a entre-
vistar d’una forma sistemàtica.
L.D. Jean Claude Romand ha llegit
‘L’adversari’?
E.C. Sí, el va llegir molt poc
abans de la seva publicació. Li
vaig dir que el text era defini-
tiu, que no canviaria res en-
cara que ell ho desitgés. Això
era essencial per a mi, fins i
tot en el cas que apuntés rec-
tificacions absolutament su-
perficials com ara que el cotxe
en lloc de ser verd era blau.
Preferia assumir els meus er-
rors abans que transmetre la
seva veritat en lloc de la meva.
L.D. Per què?
E.C. Per una raó molt simple:
perquè la seva veritat només
podia ser dita per ell mateix.
Jo puc parlar per mi, no per
ell. En certa manera, la tragè-
dia d’aquest home ha estat
sempre que ell no ha pogut
mai parlar en primera perso-
na i no volia ser pas jo qui li
prengués aquesta veu pròpia.
Fer-ho seria una cosa moral-
ment i literàriament crimi-
nal, fins i tot si ell m’ho ha-
gués demanat. O més ben dit,
sobretot en el cas que ell m’ho
hagués demanat.
L.D. ¿Roman li ha fet alguna vega-
da algun comentari sobre el lli-
bre?
E.C. Sí, m’ha dit que creu que és
un llibre honest i seriós i que
allò que més el molesta de
l’obra és la incertesa que re-
flecteix sobre la seva fe
religiosa.
L.D. Després d’haver llegit ‘L’adver-
sari’, ¿creu possible que el lector
tingui compassió de Jean Claude
Romand?
E.C. Sí, de fet, espero que en
tingui. Però també voldria dis-
tingir clarament entre el fet
d’experimentar compassió per
algú i el fet d’excusar-lo, per-
què són dues coses que no te-
nen absolutament res a veure.

Recordo que durant el pro-
cés l’advocat general va co-
mençar el seu requisitori di-
ent: “En aquest tribunal hem
parlat de compassió, jo, per la
meva banda, em guardo la
compassió per a les víctimes”.
Puc comprendre perfecta-
ment el seu punt de vista, que
em sembla honorable i soci-
alment respectable de totes
totes. Però al mateix temps,
¿una compassió que només es

reserva per a les persones que
en són dignes, és veritable-
ment compassió?
L.D. Però intentant comprendre un
‘monstre’, no creu que l’ha con-
vertit en una víctima?
E.C. Penso que he provat de
mostrar que Jean Claude Ro-
mand no és un monstre. Hi ha
coses que percebem com a
monstruoses. De fet, els seus
actes són monstruosos. Però
quan parlem de monstruós,
normalment ens referim a al-
guna cosa més enllà de la hu-
manitat. Tenim tendència a
exiliar fora de la humanitat
fets i accions que en veritat
són humans. En canvi, jo crec
que fer-los continuar sobre el
terreny humà és positiu. I ai-
xò no implica que jo hagi fet
de Jean Claude Romand un
heroi, sinó que simplement
he mostrat que la seva és una
història humana, que ell és
humà. Penso que tot allò que
engrandeix l’espai de la hu-
manitat és terreny guanyat.
L.D. No creu que el seu llibre sigui
una novel·la, ni un testimoniatge,
ni una biografia. Què és, doncs,
un relat?

E.C. Més que un relat, és un
informe. Philip K. Dick deia
que els seus llibres no eren
novel·les de ciència-ficció, si-
nó informes. Amb aquesta
obra, jo he tingut la mateixa
impressió.

També haig de dir que des-
prés de portar el manuscrit al
meu editor, em va entrar el
pànic, perquè vaig tenir la
impressió que havia escrit
una cosa dolenta, que m’ha-
via deixat fascinar per una
història monstruosa. Em vaig
deprimir bastant. Però des-
prés, he vist que la gent
aprovava aquesta fascinació i
de mica en mica aquest sen-
timent de culpabilitat s’ha
anat difuminant. De la ver-
gonya, he passat a l’orgull,
perquè m’he adonat que
L’adversari és un llibre que té
valor per a altres persones.
L.D. La inserció en el llibre amb el
seu nom veritable de Catherine
Erhel, la periodista del diari ‘Li-
bération’ que va cobrir el judici
de Jean Claude Romand, li va
provocar alguns problemes a
França...
E.C. Sí, vaig coincidir amb ella
en el judici i al llibre la mos-
trava com una dona plena de
ràbia que no hauria estat
hostil al restabliment de la
pena de mort per a cretins
com Romand, en paraules
seves. Catherine Erhel va de-
manar la meva rectificació i
jo i el meu editor vam decidir
retirar el seu nom de les edi-
cions franceses posteriors i de
les traduccions que se’n fes-
sin. Per això a la versió cata-
lana i castellana hi apareix
amb el nom fals de Martine
Servadoni.


