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Situar Sri Lanka
en el mapa

➤ Michael Ondaatje (Cei-
lan, 1943) viu al Canadà
des del 1962, on escriu i
edita, conjuntament amb
la seva dona, la revista li-
terària Brick. Poeta i novel-
lista, el 1992 va publicar El
pacient anglès, novel·la que
va rebre el premi Booker i
que va ser portada al cine-
ma amb molt d’èxit. El
fantasma d’Anil, la seva nova
criatura literària, ha ob-
tingut els premis Medicis,
Giller i Governor General
per la millor obra de ficció.

En aquesta nova novel-
la, Michael Ondaatje se si-
tua al país que el va veure
néixer de la mà d’Anil, una
doctora forense que torna
a la seva terra després de
15 anys de treballar en
missions internacionals.
La feina d’Anil consisteix a
identificar els cadàvers
que van apareixent pel
territori. El país viu una
guerra civil no declarada
on es veuen implicats el
govern, els rebels del sud i
les guerrilles separatistes
del nord.

“Sri Lanka és la meva
terra natal, té un paper
molt important en el meu
passat i fins i tot en el meu
present. Necessito escriure
sobre el que passa allà per a
la gent d’allà, per a mi ma-
teix i per als occidentals
que no tenen ni idea del
que es cou a Sri Lanka. Per
a ells, Sri Lanka és un lloc
llunyà i desconegut. Em fa
molta il·lusió que la histò-
ria que explico pugui arri-
bar a molta gent que fins
ara ni tan sols sabia situar
Sri Lanka en el mapa”.
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E.P. Per què l’atreuen tant els esce-
naris bèl·lics?
M.O. Els escenaris bèl·lics, més
que atreure’m, em tenen rode-
jat. Quan era adolescent, a An-
glaterra, el record de la Segona
Guerra Mundial era molt pre-
sent a l’ambient. Vaig néixer i
créixer a Sri Lanka i des de
sempre he tingut interès pel
que passa en aquell país. Més
que el conflicte bèl·lic, m’inte-
ressa la manera com la gent
sap mantenir la dignitat i so-
breviure en ple conflicte. He
escrit sobre la guerra des del
punt de vista de la gent que no
hi està involucrada activament,
però que en pateix les conse-
qüències.
E.P. La seva poesia també aborda el
tema de la guerra...
M.O. Sí, alguns dels meus poe-
mes hi fan referència. Una
guerra canvia la vida de la gent,
i per això és un bon material
tant narratiu com poètic.
E.P. ¿Vostè hauria estat igualment
un escriptor si s’hagués quedat a
Sri Lanka?
M.O. No, segur que m’hauria de-
dicat a una altra cosa. Quan jo
vivia a Sri Lanka, era més im-
portant la tradició oral que
l’escrita. La cultura del país era
molt oral, l’eina bàsica de co-
municació era la conversa. Hi
havia poquíssima gent que es
dediqués a escriure. A l’antic
Ceilan [l’actual Sri Lanka] les
històries s’explicaven, no s’es-
crivien. Ara la cosa ha canviat
una mica. Si m’hagués quedat
a viure a Anglaterra, on vaig
passar uns anys, crec que tam-
poc m’hauria convertit en es-
criptor. Per les raons contràri-
es: tothom es dedicava a es-
criure, allà. A Canadà he trobat
l’equilibri que em permet es-
criure sense sentir-me ni molt
diferent ni massa igual a la
resta de la gent.
E.P. Els drets d’‘El fantasma d’Anil’
s’han venut a 25 països. Fa més
vostè per donar a conèixer la situ-
ació política de Sri Lanka que no
pas els polítics o els periodistes...
M.O. Un dels objectius de la ficció
és prendre partit, comprome-
tre’s amb la situació dels éssers
humans.
E.P. ¿Se sentia amb l’obligació moral
de donar a conèixer aquesta situa-
ció?
M.O. No era una obligació moral
sinó una necessitat personal,
un compromís amb mi mateix.
I una responsabilitat enorme.
La ficció és diferent de la polí-
tica. El meu repte és explicar
una història a través d’uns
personatges individuals que
permetin entendre el context
humà derivat del context polí-
tic. M’interessa més la situació
humana individual que la si-
tuació política general.
E.P. En la seva trajectòria literària
hi ha un abans i un després d’‘El
pacient anglès’. ¿L’èxit d’aquell lli-
bre, i de la seva versió cinemato-
gràfica, l’han influït d’alguna ma-
nera a l’hora d’escriure aquesta
nova novel·la?
M.O. Cada llibre és extraordinà-
riament difícil d’escriure, per a
mi. Sempre que acabo un llibre

penso que ja no n’escriuré cap
més. Fins que m’aboco en una
nova història. Per sort, quan va
arribar l’èxit de la pel·lícula
basada en El pacient anglès, jo ja
estava ficat de ple en El fantas-
ma d’Anil, i ja no hi havia res
que em pogués destorbar. He
passat 7 anys escrivint aquesta
novel·la.
E.P. Una gestació llarga...
M.O. Sempre trigo molt a escriu-
re un llibre, perquè no parteixo
d’esquemes previs, no tinc un
pla que hagi d’anar seguint.
Vaig descobrint la història a
mesura que la vaig escrivint.
Deixo que em sorprengui a mi
mateix.
E.P. L’estructura de les seves novel·les
és molt sòlida, molt treballada.
M.O. Sí, així ho vull creure, però
no és una estructura feta prè-
viament. No em limito a om-
plir pàgines a partir d’un es-
quelet. En el meu cas, l’esque-
let i la carcassa es construeixen
alhora. Per això trigo tant de
temps a acabar un llibre. Un
cop tinc fet un primer esbor-

rany de la novel·la, torno enrere
i potser m’adono que he obert
massa camins i que haig de re-
tallar algunes branques de
l’arbre. Llavors modifico el que
calgui, li torno a donar forma,
i així vaig fent fins que el re-
sultat em convenç.
E.P. Amb ‘El pacient anglès’ va dei-
xar el llistó molt alt. ¿Això no su-
posa una pressió excessiva?
M.O. La pressió ja me la poso
sempre jo mateix. Mai estaré
prou agraït a El pacient anglès,
perquè em va donar la llibertat
i el temps per escriure. Gràcies
a aquell llibre m’he pogut con-
sagrar només a la literatura.
Abans feia de professor, però
ara ja no. Sóc molt afortunat.
No tothom té temps i diners
per poder-se dedicar a escriure.
D’altra banda, en l’apartat
d’inconvenients, ara tinc
menys privacitat, sovint haig
de respondre preguntes es-
tranyes per part dels perio-
distes (no és el teu cas, de
moment). Però tot plegat
compensa molt.

E.P. ‘El fantasma d’Anil’ ha obtin-
gut, entre altres, els premis Medicis,
Giller i Governor General. ¿Suposen
un estímul per seguir escrivint?
M.O. Durant 7 anys he viscut
abocat a un projecte que no-
més coneixia jo, que em pre-
nia molt de temps i moltes
energies, que de tant en tant
em feia tornar boig, i de cop i
volta el llibre es publica i
passa a ser una cosa pública.
Agraeixo molt els premis per-
què me’ls prenc com un reco-
neixement a tot el temps que
he patit en privat per una no-
vel·la que encara no existia, i
que no sabia si algun dia ar-
ribaria a existir, ni si seria una
bona novel·la o un text insu-
portable. Els premis em con-
firmen que la inversió de
temps i d’esforç ha valgut la
pena. D’una banda els premis
són una cosa accessòria, un
regal afegit, però de l’altra
poden significar molt. Més
encara en aquest cas, perquè
El fantasma d’Anil ha estat una
novel·la molt difícil d’escriure.

E.P. Per què?
M.O. Perquè, des d’un punt de
vista de consciència social, és
un llibre més compromès que
els altres. La meva responsabi-
litat com a autor era més gran.
E.P. ¿Sempre es documenta tant per
escriure?
M.O. Fins ara les meves recerques
eren més històriques, però per
escriure El fantasma d’Anil vaig
haver d’investigar sobre el pre-
sent de Sri Lanka, vaig haver de
parlar amb persones i vaig ha-
ver de ser testimoni directe de
com viu i com es comporta dia
a dia la gent d’allà. Em vaig
haver d’anar documentant
mentre anava escrivint, no es
tractava de fer una recerca
prèvia sinó d’integrar els pro-
cessos de documentació i d’es-
criptura.
E.P. ¿Se sent un estranger al seu
país?
M.O. Hi viatjo cada any, i això fa
que no m’hi senti gaire estran-
ger. Per escriure la novel·la hi
vaig anar diverses vegades.


