
◆ C U L T U R A ◆X
A V U I

dijous

22 de febrer del 2001

E N T R E V I S T A

Jean d’Ormesson
Novel·lista i periodista francès

➤ ➤ ➤

ARXIU

“Sempre he intentat convertir la
realitat en una mena de ficció”

P O L C O S T A

El comte Jean
d’Ormesson (París,
1925) va ser director
del diari
conservador ‘Le
Figaro’ als anys 70.
Com a narrador, la
història és un dels
centres d’interès al
llarg de les 20 obres
que ha publicat.
Columna ha
publicat la primera
traducció al català
d’una novel·la seva,
‘Història del jueu
errant’

“Tota la
història està
regida per
aquestes dues
dimensions:
l’atzar i la
necessitat”

P.C. Per què va decidir fer del jueu
errant el personatge principal de
la seva novel·la? Com es pot apor-
tar una mirada nova a un mite de
la religió catòlica, que ja ha estat
tractat per la literatura diverses
vegades?
J.O. De fet, buscava un tema
que em permetés travessar la
història. Primer havia pensat
en un objecte que aniria pas-
sant de mà en mà, o en un lloc,
com ara un temple grec o unes
ruïnes romanes, on haguessin
passat moltes generacions
successives. I de sobte vaig re-
cordar aquest personatge, que
no apareix als evangelis, però
que existeix a la llegenda cris-
tiana: l’home que es va negar a
donar un got d’aigua a Jesu-
crist quan estava al camí del
calvari. Jesucrist li va dir: “Jo
caminaré cap a la mort, però
tu no moriràs mai i caminaràs
per sempre”. Així vaig trobar el
personatge que necessitava,
un personatge que travessa
tota la història. En comptes
d’agafar un objecte inanimat o
un lloc, només havia de fer
parlar el jueu errant perquè
expliqués les seves aventures.
El resultat és una novel·la ple-
na de calaixos i calaixets, com
si fossin nines russes, les unes
dins les altres. Totes les histò-
ries tenen com a denominador
comú un mateix personatge,
el jueu errant, que pren for-
mes diferents en cultures i
llocs diferents. És una mena
d’història de la humanitat a
través d’aquest personatge.
P.C. ¿Li interessa l’aspecte mític,
llegendari del jueu errant?

J.O. S’ha de dir que la història
del jueu errant ha estat durant
molt de temps una de les ins-
piracions de l’antisemitisme.
Hi ha moltes històries del jueu
errant que són històries amb
un to més o menys antisemita.
El meu cas, evidentment, no té
res a veure amb això. Sobretot
m’interessava la imatge mítica
del personatge. Jo diria que la
història només ha conservat
alguns grans mites: Don Joan,
que és l’oposició de l’home i de
la dona; Faust, l’home i la ci-
ència, i el jueu errant, l’home
i la història, l’home a través de
la història, que no s’acaba mai.
A més a més, el jueu errant és
un personatge que també em
permet projectar la meva prò-
pia personalitat. Crec que,
com tots els mites, el jueu er-
rant és una mena de traducció
de les pulsions i els fantasmes
personals.
P.C. A la novel·la sembla com si la
història, des de l’incendi de Roma
fins a la derrota de Napoleó a
Rússia, fos una mena de fatalitat,
un destí predeterminat on els ho-
mes no tenen cap paper.
J.O. En general, considero que
el temps, igual que la història,
té dues cares: el temps passa
però, alhora, el temps dura. És

una contradicció que fa que
existeixi una mena de necessi-
tat de la història, una fatalitat
que la fa avançar inexorable-
ment. D’una banda, la història
té un sentit. El comunisme,
per exemple, ha jugat molt
amb aquesta idea: la història
està escrita prèviament i no en
podem escapar. I, d’altra ban-
da, la història també està re-
gida per l’atzar. De fet, tota la
història de l’univers, fins i tot
abans que existissin els homes,
està regida per aquestes dues
dimensions: l’atzar i la neces-
sitat. La conjunció d’aquestes
dues coses fa avançar l’univers
i la humanitat. Moltes vegades
tenim la temptació de pensar

què hauria passat si Napoleó
no hagués perdut a Waterloo,
si Juli Cèsar no hagués estat
assassinat, si Alexandre el
Gran no hagués mort als 33
anys. Quan intentem respon-
dre aquestes preguntes ens
adonem que la història és a la
vegada atzar i necessitat. Per a
la ficció, aquesta doble di-
mensió és molt seductora. A la
novel·la tot el que explico va
passar realment, només el
personatge del jueu errant és
inventat.
P.C. El jueu errant sempre apareix
com un personatge a l’ombra però
que, al final, acaba sent el deto-
nant dels grans episodis de la his-
tòria universal.
J.O. És veritat, de fet el faig ser-
vir com una mena de deus ex
machina que arriba al moment
just per resoldre els proble-
mes. És un joc que m’agrada
molt. Fa uns anys vaig publicar
una novel·la que es deia La
glòria de l’Imperi, que explicava
la història d’un imperi imagi-
nari però fent al·lusió a episo-
dis de la història real. Hi par-
lava de la rivalitat entre Venè-
cia i Gènova, de la creació de
l’Imperi Romà, de la lluita en-
tre l’Església i el poder polític...
Tot era inventat, naturalment,

però fent referència a situaci-
ons reals. De la mateixa ma-
nera, a la Història del jueu errant
totes les situacions són reals
però amb l’aparició d’aquest
personatge que fa un paper
gairebé màgic. En general, en
els dos llibres hi ha la influèn-
cia de la farsa. La farsa estava
molt de moda quan estava a la
facultat. Recordo que havíem
inventat un personatge que es
deia Egecip Simon, una mena
d’home polític més o menys
progressista. La seva màxima
preferida era: “Les tenebres
s’esvaeixen quan surt el sol”
[riu]. Oscar Wilde deia que la
natura imita l’art. Jo hi afegi-
ria que la història imita la
farsa.
P.C. ¿Li interessa la barreja de re-
alitat i ficció?
J.O. De fet, totes les meves no-
vel·les intenten convertir la
ficció en realitat, que és d’al-
guna manera la primera defi-
nició de novel·la. Però, a més a
més, sempre he volgut anar
una mica més lluny i he in-
tentat fer de la realitat una
mena de ficció. M’agrada pen-
sar que a les meves novel·les no
queda gaire clar si Alexandre
el Gran, Juli Cèsar o l’Imperi


