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L’ obra de Michael Onda-
atje (Ceilan, actual Sri
Lanka, 1943), una part

important de la qual ja ha estat
traduïda al castellà, és extraor-
dinàriament eclèctica i sor-
prèn per la capacitat evocadora
del seu estil. L’autor es donà a
conèixer primer com a poeta
–el volum The Cinnamon Peeler
(1963-1990) recull el gruix
principal de la seva obra lírica,
caracteritzada per una imatge-
ria quotidiana, un registre
col·loquial i una varietat de
formes i tons que inclouen el
poema narratiu, l’epigrama
enginyós proper a la greguería i
la nota autobiogràfica de matís
irònic–, però, com sol passar,
ha estat la seva obra en prosa el
que l’ha acostat a un públic
més ampli, malgrat que no és

ni més fàcil ni menys eclèctica
que la seva poesia.

Una tercera part de la seva
novel·la The Collected Works of
Billy the Kid (1970) està escrita
en vers i l’obra conté fotogra-
fies reals i materials històrics
que s’integren en el text; per la
seva banda, Running in the Fa-
mily (1982, apareguda en cas-
tellà com a Cosas de familia) és
novament una barreja de gè-
neres, entre el llibre de viatges
i les memòries familiars, que
no renuncia a incorporar foto-
grafies i poemes. In the Skin of
the Lion (1987, en castellà tra-
duïda com a En la piel del
león) és el precedent immediat
d’El pacient anglès (1992), l’obra
que li valgué la popularitat in-
ternacional i amb la qual
comparteix personatges i re-

cursos formals: les fonts i els
materials emprats són igual-
ment diversos, però ara es ve-
uen filtrats per un estil volgu-
dament fragmentari, una sin-
taxi trencada que dibuixa un
complex calidoscopi d’escenes
i situacions difícilment traduï-
bles al llenguatge cinemato-
gràfic.

IDENTITAT CULTURAL
El fantasma d’Anil, la seva darre-
ra novel·la, apareix 8 anys des-
prés de l’anterior. Planteja al-
guns temes ja presents a la se-
va obra (com el de la identitat
cultural) des d’una nova pers-
pectiva, a través d’un perso-
natge, Anil, que torna des
d’Amèrica a Sri Lanka per fur-
gar en les ferides recents de la
història del seu país d’origen.

La novel·la incorpora informes
d’Amnistia Internacional al
costat de passatges que són
veritables poemes en prosa o
moments amb un dinamisme
de novel·la policíaca. La prosa
d’Ondaatje és més estilitzada
que mai, i tanmateix l’autor
–tan distanciat de la veu del
narrador– no acaba d’esbor-
rar-hi el gest, el traç que con-
firma en la seva escriptura una
presència humana anterior.
Sens dubte, el pensador Jac-
ques Derrida hi tindria molt a
dir, perquè l’escriptura d’On-
daatje és una escriptura gestu-
al, basada en el mateix acte
d’escriptura, i en ella els re-
cursos tipogràfics i l’ús de l’es-
pai en blanc són tan significa-
tius com la utilització de dife-
rents tons o registres. No és

casualitat que hagi dedicat un
parell de les seves obres al po-
eta visual canadenc Barrie Phi-
llip Nichol. No debades, el
1998 Ondaatje publicava Han-
dwriting, un poemari amb
composicions escrites a mà.

TRADUCCIÓ DIFÍCIL
Per experiència pròpia, puc dir
que la tasca de traduir un lli-
bre d’Ondaatje no és una feina
fàcil, però és d’agrair l’interès
que l’autor ha posat a mante-
nir un diàleg amb els seus tra-
ductors. Durant una breu visi-
ta a Barcelona per promocio-
nar El fantasma d’Anil, Michael
Ondaatje va conversar llarga-
ment amb Isabel Ferrer, la res-
ponsable de la traducció caste-
llana, i amb mi mateix sobre
les dificultats i els plaers d’es-
criure o traduir la seva darrera
novel·la. Els interessats en
aquests i altres detalls, podran
llegir un extracte d’aquelles
xerrades al pròxim número de
la revista electrònica trilingüe
The Barcelona Review [http://ww-
w.barcelonareview.com].
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Necessitava captar i entendre la
vida quotidiana de les persones
que viuen enmig de la violèn-
cia.
E.P. Anil és, com vostè, una persona
nascuda a l’Orient que de jove se’n
va anar a Occident. Què hi ha de
Michael Ondaatje en la protago-
nista de la novel·la?
M.O. Ella és molt diferent de mi.
Tenim coincidències biogràfi-
ques, és cert, però poca cosa
més. Anil sí que es troba estra-
nya a Sri Lanka, però jo no. Anil
es mira el país amb els ulls
d’algú nascut a l’Orient i edu-
cat a Occident, i descobreix que
l’ús de la veritat és diferent en
una part del món i l’altra. Jo
em sento molt més a prop
d’altres personatges de la no-
vel·la que no pas d’ella. Vaig
voler fugir de l’autobiografia: la
meva infància a Sri Lanka ja la
vaig retratar en el llibre Cosas de
familia [publicat en castellà per
Destino]. A El fantasma d’Anil
només hi ha petits detalls au-
tobiogràfics.
E.P. És també una novel·la sobre l’a-
mor i la veritat...
M.O. Sí, sobre les diferents versi-
ons de la veritat, sobre la con-
frontació entre la veritat pú-
blica i la veritat privada. I sobre
la mort. El tema de la novel·la
no es pot resumir en una sola
paraula, ni en dues.
E.P. ¿Creu que se’n pot fer una
adaptació al cinema, d’aquesta no-
vel·la?
M.O. Me n’han parlat, però no hi
ha res en ferm. És un llibre
molt delicat, que pot ser espat-
llat amb massa facilitat.
E.P. Potser requeriria una implicació
més gran per part seva en el guió.
Tinc entès que, en el cas d’‘El pacient
anglès’, va fer d’assessor extern...
M.O. Vaig assessorar l’equip en el
guió i en el procés de muntat-
ge. De moment no em sento
preparat per col·laborar en una

versió cinematogràfica d’El fan-
tasma d’Anil. Dins del meu cap
encara és un llibre. Potser d’a-
quí a uns anys m’hi veuré amb
cor. Una pel·lícula obliga a des-
cartar moltes històries i triar-ne
una, i per fer-ho cal mirar-se la
novel·la des de certa distància.
E.P. ¿Va ser satisfactòria l’experièn-
cia de veure convertida en pel·lícula
la seva novel·la anterior?
M.O. Molt, vaig tenir moltíssima
sort. Era un equip de gent in-
tel·ligent que s’ho va prendre
molt seriosament. I el resultat
va ser fantàstic.
E.P. Vostè ha produït pel·lícules al
Canadà. ¿Utilitza tècniques cine-
matogràfiques en la seva literatu-
ra?
M.O. He fet un parell de docu-
mentals, no em considero un
cineasta, ni de bon tros. Tots els
escriptors del món utilitzen
tècniques cinematogràfiques,
fins i tot sense ser-ne consci-
ents. Estem molt influïts pels
mitjans audiovisuals, per la te-

levisió i pel cinema. Tots els
llibres que s’escriuen ara són
visuals.
E.P. La seva és una prosa lírica, amb
un to màgic. Una prosa de poeta. Se
sent més poeta que novel·lista?
M.O. Em sento meitat i meitat,
50 per cent narrador i 50 per
cent poeta. La poesia és, per
definició, més enigmàtica i
aforística que la narrativa.
E.P. Durant la creació, ¿combina la
poesia amb la prosa o té etapes
narratives i etapes poètiques?
M.O. Al principi, escrivia només
poesia. Després vaig començar
a simultanejar els dos gèneres.
Ara em costa escriure poesia i
prosa alhora, prefereixo estar
concentrat en una cosa o en
l’altra. Deu ser que em faig vell.
E.P. ¿Té una nova novel·la entre
mans?
M.O. No. Ara mateix no faig res
de res, a part d’atendre perio-
distes. I no tinc cap novel·la al
cap, ni tan sols tinc cap idea
per a un pròxim llibre. Estic

ben buit. Una part del procés
creatiu consisteix a fer que el
cap se’t buidi. Si no ho fas,
corres el risc que el teu nou
llibre soni exactament igual
que l’anterior. Un llibre t’ha
d’haver abandonat del tot
abans de començar-ne un altre.
Almenys això és el que penso
jo. Hi ha gent que fa llibres com
xurros i tots semblen calcats
entre ells. Si a mi em surt una
escena semblant a una altra
escena que ja he escrit abans, la
canvio o l’elimino sense con-
templacions. Tot escriptor ha
d’intentar anar més enllà del
que ja ha escrit, ha d’intentar
escriure coses que no hagi es-
crit mai abans.
E.P. Quan està buit com ara, ¿li fa
por la possibilitat de no tornar-se a
omplir?
M.O. Sí i no. Hi penso cada dia,
però no des de la preocupació
sinó des de la resignació. Sem-
pre que acabo un llibre penso
que és l’últim llibre de la meva

vida, penso que no n’escriuré
cap més. Em veig incapaç d’es-
criure’n un altre. M’aboco tant,
em buido tant en cada llibre, hi
aboco tant de mi, que quan
l’acabo em quedo amb la sen-
sació que ja ho he dit tot, que
no tinc res més a dir. No és un
tema que m’angoixi perquè
tinc clar que si no em ve una
idea per a un nou llibre, no
n’escriuré cap més i ja està.
Tots contents. Cap problema.
No estic obligat a ser escriptor,
puc fer altres coses.
E.P. ¿La literatura no és per a vostè
una necessitat vital?
M.O. A vegades sento la necessi-
tat d’escriure i a vegades no,
però podria viure perfectament
sense escriure. Si no tinc cap
idea, tampoc tinc la necessitat
d’escriure res. No m’autoimpo-
so ser escriptor. Si en el futur
no em ve cap nova idea, bus-
caré una feina de veritat.
E.P. Per què va decidir dedicar-se a
una feina diguem-ne de mentida?
M.O. Vaig començar a escriure
com a hobby. M’agrada l’acte
íntim d’escriure. Però de mica
en mica aquest hobby va anar
guanyant terreny. No va ser
una decisió premeditada. Hi ha
massa escriptors que escriuen
només per poder dir que són
escriptors, per poder anar d’es-
criptors per la vida. No crec que
això sigui bo, ni per a ells ni per
a la literatura.
E.P. ¿Té en compte l’opinió dels crí-
tics literaris?
M.O. Depèn. Em preocupa el
que diuen quan crec que
m’han malinterpretat, que no
m’han entès. A vegades jo he
volgut fer una cosa i un crític
em retreu que no n’hagi fet
una altra. És tan estúpid com
si ara et digués que tu hauries
de ser rossa en lloc de morena.
Ningú et pot exigir que siguis
rossa ni que tinguis els ulls
blaus.


