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Amb llibre i sense fills
➤ Peter Stamm (Winterthur, 1963) ha estudiat filologia an-
glesa, psicologia, psicopatologia i informàtica econòmica a
Zuric. Ha viscut a París, a Nova York i als països escandinaus.
Fa 11 anys que es dedica a la literatura: ha escrit una obra de
teatre i col·labora a la ràdio i a la televisió, a més de ser re-
dactor de la revista literària Entwürfe für Literatur. La vocació li
venia de lluny, però no va ser fins al 1998 que va escriure
Agnes, la seva primera novel·la. L’obra ha rebut, entre d’altres,
el prestigiós Rauriser Literatur Preis del 1999 a la millor prosa
en llengua alemanya publicada el 1998.

Agnes, el personatge femení que dóna títol al llibre, pre-
gunta al narrador si escriu llibres perquè no té fills, com una
forma de perpetuar-se. “No vull viure eternament. Al contrari.
No voldria deixar cap vestigi”, respon ell. Peter Stamm tam-
poc té més fills que els literaris, per ara. “Potser sí que escric
perquè no tinc fills. Però crec que, fins i tot si en tingués, em
dedicaria a escriure. Escriure és una manera de viure fantàs-
tica, m’encanta ser novel·lista”.

E N T R E V I S T A

Peter Stamm
Narrador suís

➤ ➤ ➤

ROBERT RAMOS

E.P. S’ha dit que aquesta és una
novel·la sobre la mort de la inno-
cència. Hi està d’acord?
P.S. Potser es pot interpretar
així des del punt de vista
d’Agnes, perquè ella té una
visió innocent de la literatura.
Però el meu objectiu no era
parlar de la fi de la innocèn-
cia: vaig voler escriure una
novel·la sobre la impossibilitat
humana d’estar amb algú més
que amb nosaltres mateixos.
Dues persones no poden arri-
bar mai a estar realment jun-
tes, fins i tot quan estan molt
i molt a prop l’una de l’altra.
Fa poc he llegit un article de
Georges Bataille on diu que
només arribem a estar junts
quan morim. Només quan
som morts es dissolen les
fronteres que ens mantenen
separats els uns dels altres.
Però no recomano a ningú
que es mori per estar a prop
de la persona que estima.
Mentre som vius, estem con-
demnats a ser persones inde-
pendents, aïllades, sense pos-
sibilitat de fondre’ns entre
nosaltres.
E.P. Estem sols, doncs?
P.S. En certa manera, sí. Hi ha
un moment del llibre on el
narrador se sent molt a prop
d’Agnes, però és una sensació
fugaç, que dura ben poc. Re-
tenir aquests moments i
allargar-los en el temps és
impossible. En aquesta vida
només ens tenim a nosaltres
mateixos. Vivim amb nosal-
tres i amb la imatge que nos-
altres tenim dels altres.
E.P. ¿Ens fan por els grans senti-
ments, com l’amor?
P.S. El narrador del meu llibre
té por dels grans sentiments, i
per això acaba escollint una
sortida que pot controlar: es-
cull la ficció en lloc de la rea-
litat. Mata la persona real i fa

una aposta per la persona fic-
tícia, per la persona que ell
pot controlar. La persona real
no la pot fer ballar al seu gust,
l’ha d’acceptar tal com és. No
es veu preparat per estar amb
una persona viva que té una
realitat pròpia, separada de la
d’ell.
E.P. Fa servir un llenguatge des-
pullat, directe, amb poques des-
cripcions i molts diàlegs. ¿És
aquest el seu estil personal o va
venir donat per la història que
volia explicar?
P.S. Des del principi vaig tenir
molt clar quin estil havia de
tenir aquesta novel·la, però
em va costar molt arribar-hi.
La meva intenció era que el
lector oblidés que està llegint
un llibre, que tingués la sen-
sació que tot el text és una veu
que li surt de dins, que prové
del seu cervell.
E.P. ¿És per això que no coneixem
el nom del narrador que parla en
primera persona?
P.S. Sí, per provocar aquesta

sensació de veu interior. Però
no sé si me n’he sortit. Ho vaig
intentar amb insistència, vaig
reescriure el llibre una vegada
i una altra amb l’objectiu de
trobar l’estil que perseguia.
No m’he limitat a aplicar una
tècnica sinó que he hagut
d’anar temptejant. Si me n’he
sortit, ha estat a base de molt
esforç.
E.P. ¿Creu que hi ha una generació
de lectors que es pot sentir més
identificada amb la novel·la?
P.S. En general, la gent gran
que l’ha llegit em diu que és
un llibre molt fred. En canvi,
la gent més jove em diu que
no és fred sinó realista. Així és
la vida, així són les relacions
avui en dia. Suposo que les
generacions joves s’hi poden
sentir més identificades. Però
també hi ha persones de 80
anys que han viscut molt i que
m’han confirmat que les seves
relacions de parella sempre
han estat com jo les descric,
que dues persones no arriben

mai a trobar-se de veritat.
E.P. És una idea pessimista...
P.S. No és una opinió, és un fet.
És així. Què hi farem. De tota
manera, no m’agradaria que
la lectura d’Agnes deixés mal
gust de boca, no vull entristir
els lectors. El meu pròxim lli-
bre no serà tan pessimista.
L’estic escrivint des del punt
de vista d’una dona, i potser
això farà que sigui més opti-
mista.
E.P. ¿Som més optimistes, les do-
nes?
P.S. Toqueu més de peus a ter-
ra. La protagonista de la meva
nova novel·la pertany a la vida
real. No és del tot feliç però no
és del tot infeliç. Fa el que ha
de fer, resol els problemes que
se li presenten i va vivint. És
una història simple però
complicada alhora. Com Ag-
nes, de fet.
E.P. ¿Li ha costat ficar-se en la pell
d’una dona?
P.S. Menys del que em pensava.
Però potser les dones em di-
ran que no n’he sabut, que ho
he fet malament. Aquesta no-
va novel·la ja la tinc gairebé
acabada, es publicarà al se-
tembre.
E.P. ¿Sempre havia volgut escriure
novel·les?
P.S. Sí, des de ben jove. No sa-
bia per què, però sabia que em
volia dedicar a escriure. Em
passa una mica com al narra-
dor protagonista d’Agnes: em
reconforta crear mons que jo
mateix pugui controlar. En el
fons, tots escrivim per un ins-
tint agressiu, opressor. Jo no
sóc cap excepció: escric per
l’instint agressiu de dominar
el món. Tot escriptor juga a
ser Déu. Ser escriptor no és
una feina, és un joc: el joc de
creure’ns totpoderosos.
E.P. Què hi ha de vostè en el nar-
rador d’‘Agnes’, deixant de banda

que tots dos són escriptors suïssos?
P.S. En tots els personatges hi
ha part de mi, no només en el
narrador. Els elements de la
meva vida no hi són literal-
ment sinó emocionalment.
No es tracta d’una autobio-
grafia en un sentit naïf, sinó
que sóc molt conscient de què
poso de mi en cada personat-
ge. És evident que el tema de
la novel·la, el de la impossibi-
litat de fondre’ns i confon-
dre’ns amb una altra persona,
l’he viscut i l’he patit de pri-
mera mà. És un tema que em
preocupa molt.
E.P. En aquesta novel·la, té tan pes
allò que es diu com allò que no es
diu. Hi ha misteris que mai que-
den del tot tancats. ¿L’el·lipsi dóna
força a una narració?
P.S. Tinc la sensació que sovint
un llibre funciona millor si
l’autor no t’ho dóna tot mas-
tegat. L’esbós d’un quadre
sempre és més suggerent que
el quadre acabat, perquè lla-
vors ja hi és tot el que hi ha de
ser. En canvi, l’esbós deixa
més espai a la fantasia, a la
imaginació. És difícil saber on
has d’acabar d’explicar les co-
ses per deixar que es posi en
marxa la imaginació del lec-
tor. Els primers esborranys
d’Agnes eren un deu per cent
més llargs que el resultat fi-
nal, vaig tenir feina a anar
eliminant obvietats. Vaig dei-
xar unes quantes coses en
suspens, però no tantes com
per desconcertar els lectors ni
fer-los enfadar.
E.P. ¿Pensa en els lectors, quan es-
criu?
P.S. No. Vull ser un escriptor
llegit, si ningú volgués publi-
car els meus llibres suposo
que plegaria d’escriure. Però
això no vol dir que escrigui el
que crec que volen llegir els
lectors, ni que pensi en quina
mena de públic llegirà la me-
va novel·la mentre l’estic es-
crivint. Potser hi haurà dones
que s’enfadaran en veure que
a la meva nova novel·la em fi-
co en la pell d’una dona, però
això no em frena ni em con-
diciona a l’hora d’escriure-la.
Tinc ganes de fer-ho, doncs
endavant. És la meva cursa i
sóc jo qui l’ha de córrer.
E.P. ¿Com ha encaixat les crítiques
que li han fet?
P.S. He encaixat millor les bo-
nes que les dolentes, per des-
comptat. A tots ens agrada
que ens reconeguin l’esforç i
el mèrit. De tota manera, el
que diuen o puguin dir els
crítics no afecta la meva ma-
nera de treballar, ni el resul-
tat final del que faig. Escric el
que vull escriure. És interes-
sant descobrir les diferents
lectures que es poden fer d’un
mateix llibre. Alguns crítics
han interpretat coses que jo
no m’havia ni plantejat, però
això no vol dir que ells esti-
guin equivocats. La discussió
pública a l’entorn d’un llibre
o d’una obra creativa sempre
resulta estimulant. A mi
m’encoratja a seguir escrivint.


