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L’últim dels dandis
➤ A casa seva, en un dels
múltiples salons d’un pala-
uet sumptuós als afores de
París, entremig d’objectes
barrocs, records familiars
amb tres segles d’antiguitat
i criats amb guants blancs,
Jean d’Ormesson (París,
1925) sap ser un conversa-
dor agradable i un amfitrió
atent. Des que va sortir de
l’École Normale, una de les
més prestigioses de França,
D’Ormesson ha acumulat
oficis i distincions. Novel-
lista i periodista (va ser el
director del diari conserva-
dor Le Figaro als anys 70), alt
funcionari, membre de l’A-
cadèmia Francesa, el comte
d’Ormesson és per herència
familiar i voluntat pròpia
un dels últims dandis de la
cultura francesa. Distingit i
elegant en les formes, polè-
mic i provocador en les ide-
es, l’autor d’ Història del jueu
errant ha sabut transfor-
mar-se, segons les seves pa-
raules, en “l’home de dretes
preferit de les esquerres”.
Una obra d’una vintena de
volums l’han convertit en
escriptor d’èxit, assidu de
debats televisius i escàndols
periodístics (l’últim, el relat
d’una trobada amb François
Mitterrand on l’expresident
francès demostrava el seu
antisemitisme). Les seves

primeres obres, amb títols
com ara L’amor és un plaer
(L’amour est un plaisir, Julli-
ard, 1956) i Pel cantó de Jean
(Du côté de chez Jean, Julliard,
1959), relaten les aventures
de la vida fàcil, feta de ba-
nalitats socials i favors fe-
menins. Però Jean d’Ormes-
son és també, i sobretot, un
home de reflexió, obsessio-
nat per la història i la filo-
sofia, admirador de Borges i
Chateaubriand. La glòria de
l’Imperi (La Gloire de l’Empire,
Gallimard 1971), el seu pri-
mer best seller i la trilogia
formada per El viento de la
tarde (Destino, 1987), Todos
andan locos por ella (Destino,
1988) i La felicidad de San Mi-
niato (Destino, 1988) han es-
tablert la història com un
dels centres d’interès de la
literatura de Jean d’Ormes-
son. A la Història del jueu er-
rant (Columna, 2000), la seva
primera novel·la publicada
en català, l’autor construeix
una odissea a petita escala a
través dels grans episodis de
la història universal. Avui,
quaranta anys després de la
publicació del seu primer
llibre, Jean d’Ormesson diu
sentir-se temptat per un si-
lenci definitiu. Veient el seu
somriure lleugerament irò-
nic, però, es fa molt difícil
de creure-se’l.
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“Se’m considera
un home de
dretes perquè
penso que tots
som culpables,
no per raons
polítiques”

“Els europeus
ens hauríem
de preocupar
de la literatura
si volem
construir
res en comú”

Romà van existir realment o
no. Tot això és la influència de
la farsa però també d’un es-
criptor que admiro molt, Jor-
ge Luis Borges. Borges escrivia
obres mestres molt breus. Jo
intento, malauradament amb
molta menys traça, fer una
mena de Borges en llibres de
450 pàgines. Al mateix temps,
la Història del jueu errant també
és una projecció de mi mateix,
una mena d’autobiografia
imaginària de tot allò que
m’hauria agradat fer si hagués
estat protagonista de la histò-
ria.
P.C. Moltes de les seves novel·les in-
clouen elements autobiogràfics.
¿Li agrada convertir-se en perso-
natge dels seus llibres?
J.O. Jo diria que és una cosa que
va més enllà d’un desig perso-
nal. Avui dia vivim una època
on la novel·la ha envaït quasi la
totalitat del terreny literari i,
al mateix temps, tothom parla
de la mort de la novel·la. Ens
diuen que la novel·la ha mort
però cada any, al setembre,
surten 500, 600, 700 novel·les
noves. I les dues coses estan
lligades: potser és perquè la
novel·la ha mort que se’n pu-
bliquen tantes i, alhora, potser
se’n publiquen tantes perquè
la novel·la s’està morint. Jo
crec en allò que va dir Bernard
Pivot sobre la novel·la contem-
porània: potser es podria es-
criure millor, però s’hauria
d’escriure menys. I parlo tam-
bé per mi. Aquesta situació,
doncs, fa que calgui buscar
noves formes de renovar un
gènere en decadència. I em
sembla que l’autoficció, és a
dir, la barreja d’autobiografia i
de ficció, és un dels grans fi-
lons d’aquest intent de reno-
vació del gènere novel·lesc.
L’autoficció també va lligada a
un altre fenomen de la litera-
tura actual i, en general, de la
cultura que imposen els mit-
jans de comunicació: la irrisió.
Després de tants discursos po-
lítics solemnes, i potser també
a causa del declivi de la políti-
ca, ha arribat el moment de la
irrisió. Aquesta irrisió també
es manifesta en la literatura
que, cada vegada més, s’apo-
dera dels grans temes i, en
comptes de tractar-los amb so-
lemnitat, ho fa amb to de far-
sa. Jo diria que avui dia la
grandesa de la història està
impregnada d’irrisió i d’auto-
biografia.
P.C. El jueu errant és un personatge
molt ambigu, amic fidel o traïdor
segons les circumstàncies. ¿El con-
sidera un personatge immoral?
J.O. De fet, el jueu errant és a la
vegada un heroi i un traïdor,
gran home i miserable; a cada
moment pot convertir-se en
un cabdill polític o en un ro-
damón. Jo diria que aquesta
ambigüitat demostra que la
història és una gran aventura
de la qual no en coneixem el
sentit. Abans, pels cristians o
pels comunistes, la història
tenia un sentit. Avui, en canvi,
amb el final de les ideologies,
ja no està tan clar. A la novel-

la, la història es correspon
amb aquella definició que en
feia Shakespeare: “A tale full of
sound and fury, told by an idiot,
signifying nothing”. L’idiota és el
jueu errant i també l’autor. El
que deia Shakespeare és el que
passa al món contemporani,
allò que els diaris repeteixen
eternament: hem perdut el
nord. La història del jueu er-
rant, doncs, és una mena
d’història infantil però que
tradueix exactament l’evolu-
ció de la civilització contem-
porània: manca de sentit, irri-
sió, atzar, final de les ideolo-
gies, final de la història orien-
tada cap a alguna cosa. L’única
solució és fer com el jueu er-
rant: afanyar-se a riure’s del
món abans que estiguem obli-
gats a plorar-lo.
P.C. A part de la ironia, el jueu er-
rant també és un personatge que
arrossega un sentiment de culpa-
bilitat molt fort.
J.O. És veritat. Al principi, hi ha
una falta: el jueu que es nega
a donar un got d’aigua a Jesu-
crist. La idea de fons és que
tots som culpables. És una idea
que lliga amb un escriptor que
està aparentment molt allu-
nyat del jueu errant: Franz
Kafka. Kafka deia que tots som
culpables i que en som consci-
ents. La idea de la culpabilitat
ve d’allò que a la religió catò-
lica se’n deia el pecat original.

En el fons, si se’m considera
un home de dretes, no és tant
per raons polítiques sinó pel
fet que penso que tots som
culpables. En altres aspectes
sóc un home de dretes una
mica especial perquè crec pro-
fundament en la igualtat dels
homes. És evident que no sóc
capaç de córrer els cent metres
en deu segons i també és veri-
tat que hi ha gent que coneix
menys bé que jo la història de
Chateaubriand. Però en el fons
tots som iguals. Per això, jo
diria que el que em diferencia
realment de les esquerres és
menys la política que aquesta
idea de la culpabilitat. Un ho-
me d’esquerres, al contrari
que jo, diria que tots som in-
nocents. Però la psicoanàlisi,
per exemple, demostra el con-
trari. La psicoanàlisi no és res

més que la substitució de la
culpabilitat catòlica per la
culpabilitat psicoanalítica.
Què és la psicoanàlisi sinó una
nova forma de pecat original
passada pel sedàs del vell doc-
tor de Viena?
P.C. Alguns fragments de la ‘Histò-
ria del jueu errant’ són molt ex-
plicatius, gairebé com si fossin
fragments d’un manual d’història.
¿Creu que la ficció té una funció
pedagògica?
J.O. Més aviat sóc d’aquells que
pensen que la literatura ha de
proporcionar plaer. És la defi-
nició del classicisme, d’escrip-
tors com ara Racine, La Fon-
taine i Molière, que es passa-
ven el dia parlant del plaer del
lector o de l’espectador. Al
mateix temps, les novel·les han
de servir per canviar la gent.
Quan escric, sempre tinc l’es-
perança que el lector no serà el
mateix després d’haver llegit
una de les meves novel·les. Jo
encara crec molt en aquesta
dignitat de la literatura, que
està una mica passada de mo-
da. La literatura és un plaer
però ha d’anar més enllà del
plaer, per situar-se en el ter-
reny de la bellesa, de la mito-
logia. M’agrada pensar que
formo part d’aquesta societat
d’escriptors que va de Plató a
Pascal, de Pascal a Chateau-
briand, de Chateaubriand a
Aragon. Tots aquests escrip-
tors, sovint adversaris, estan
secretament units pel misteri
del llenguatge. Per mi, la lite-
ratura és una mena de llarga
anècdota mística que es con-
fon amb el sentit de la història.
Evidentment, la novel·la tam-
bé té un paper social. El món
on vivim l’han fet uns quants
llibres: la Bíblia, l’Alcorà, el
Discurs del mètode, els llibres de
Newton, L’origen de les espècies
de Darwin, els llibres de Freud
i Marx. El món on vivim és tan
literari com real o econòmic.
Una de les grans desgràcies del
nostre món és que fem més cas
de l’economia que de la litera-
tura, i ho acabarem pagant. Els
europeus ens hauríem de pre-
ocupar de la literatura si vo-
lem construir alguna cosa en
comú. Si només ens interes-
sem per l’euro acabarem fra-
cassant. Cal reforçar la litera-
tura i la mística per sobre de
l’economia.
P.C. Vostè ha treballat durant molts
anys com a periodista i director de
diari. ¿Troba a faltar les emocions
de l’actualitat?
J.O. [Riu] Ha tocat un tema
apassionant, podria estar-ne
parlant hores i hores. Resu-
mint, jo diria que hi ha molts
punts de contacte entre un
periodista i un escriptor. Tots
dos treballen amb les paraules,
tots dos intenten atraure un
públic, que és bastant fàcil, i
conservar-lo, que ja costa bas-
tant més. Tot i aquestes coin-
cidències, hi ha moltes con-
tradiccions entre els dos oficis.
Jo mateix sóc una mica esqui-
zofrènic. La primera contra-
dicció és que el periodisme es
fa en equip i ser escriptor vol

dir treballar sol, almenys si no
es tenen negres, evidentment
[riu]. Però l’oposició fonamen-
tal té a veure, altra vegada,
amb el temps, una de les me-
ves obsessions. L’escriptor, al
contrari del periodista, intenta
captar la banalitat de la vida:
el tren que arriba a l’hora, el
pont que no cau, etcètera. El
periodista està immers en el
temps que passa i l’escriptor
treballa en el temps que dura.
La rapidesa de l’actualitat és
apassionant, però, de tant en
tant, cal tornar a l’essencial, és
a dir, a la història, a la neces-
sitat, a un mateix i a la farsa.
P.C. Al seu últim llibre, ‘Le rapport
Gabriel’ [‘L’informe Gabriel’], ex-
plica una conversa amb François
Mitterrand on l’antic president es
mostrava antisemita. ¿A què atri-
bueix l’escàndol que va provocar
aquesta història? ¿Creu que la fi-
gura de Mitterrand continua sent
intocable a França?
J.O. Mitterrand era un home
molt superior als altres. Parlar
de literatura amb ell era ex-
traordinari, era un home molt
intel·ligent. Encara que érem
adversaris polítics, sempre em
vaig entendre millor amb ell
que amb molts altres que se
suposava que eren del meu
bàndol. Ja ho diuen: si veus
molta gent que pensa com tu,
tens el perill de trobar-te amb
molts imbècils. El cas és que
l’episodi amb Mitterrand va
ser molt novel·lesc. Estava as-
segut aquí mateix, en aquest
mateix sofà, quan sona el te-
lèfon i sento algú que em diu:
“Sóc François Mitterrand. ¿Ens
podriem veure demà?”. Era el
moment en què Chirac havia
guanyat les eleccions. Jo li vaig
dir: “Si vol, podem veure’ns
demà, però em sembla que
vostè no pot, perquè li ha de
traspassar els poders a Chirac”.
Ell em va dir que tenia el tras-
pàs de poders a les 11 i que
podíem veure’ns a les nou.
L’endemà ens vam trobar i
quan li vaig parlar del cas
Bousquet [un amic de Mitter-
rand acusat d’haver col·labo-
rat en la deportació de jueus
durant la II Guerra Mundial]
em va dir: “En fi, senyor d’Or-
messon, vostè ja sap la pode-
rosa i nociva influència del
lobby jueu a França”. Natural-
ment, em vaig quedar de pe-
dra. El fet és que si Chirac o
Giscard d’Estaing haguessin
dit el mateix, ningú els hauria
fet cas, però com que era Mit-
terrand...


