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E
l recurs literari d’introduir
la ficció dins la ficció té an-
tecedents il·lustres. Potser el
més recent és el de l’obra de
John Irving Una dona difícil, o

la ja clàssica novel·la de J.C. Onetti La
vida brava, dels anys cinquanta, on la
novel·la dins la novel·la s’incorpora
en el relat i en determina el desen-
volupament. Aquesta fórmula, que
posa en relleu la relació entre vida i
ficció, és la que utilitza Peter Stamm
en la seva primera novel·la, Agnes,
amb resultats brillants.

Agnes és una subtil història d’amor.
El narrador i Agnes es troben un dia
a la biblioteca pública de Chicago.
Ella és una noia d’uns 25 anys que
prepara una tesi de caràcter científic
i que toca el violoncel en un quartet
femení. Ell és un escriptor madur,

procedent de Suïssa, que escriu lli-
bres d’encàrrec i que, temps enrere,
s’havia aventurat en la literatura de
creació. Lentament, pas a pas, l’autor
descriu l’aproximació dels dos per-
sonatges, alguns fets viscuts en co-
mú, la trobada d’una noia morta da-
vant del restaurant, una excursió
d’uns dies per les muntanyes, que
van configurant un món propi amb
la constant i difusa presència de la
mort com a contrast al seu amor
naixent. Com un joc, ella li proposa
que escrigui un relat amb ells dos
com a protagonistes i el narrador s’hi
posa sense gaire entusiasme. Llavors,
per pur divertiment, l’un i l’altra es
dediquen a imitar els gestos i les es-
cenes de la narració, de manera que
les seves vides copien la ficció. Però la

tragèdia els sotja i les exigències li-
teràries d’un final amb força acaben
imposant-se.

DESENVOLUPAMENT GRADUAL
Agnes és una obra escrita amb una
destresa notable on no sobra ni falta
cap paraula. El relat es va desenvolu-
pant d’una manera gradual, apa-
rentment en to menor, fins a arribar
al punt culminant, allà on al lector se
li encongirà el cor. Com a símbol de
la totalitat de l’obra, apareix la des-
cripció d’un vídeo domèstic, amb es-
cenes intranscendents i primers
plans –un rostre, una mà– que són
una metàfora de la vida, fragmentada
i unida arbitràriament pel record.
Escrita en primera persona, la no-
vel·la de Peter Stamm revela les dots

d’observació d’un home modern en
una gran ciutat, en aquest cas Chica-
go, que tant podria haver estat París,
Londres o Barcelona, perquè l’autor
el que posa en relleu és la solitud dels
habitants de les grans urbs on un pot
viure en un edifici de 22 plantes
sense conèixer ningú. Alguns perso-
natges secundaris són utilitzats per
l’autor com a miralls de la pròpia
realitat o d’aquella que li és més
propera. Com l’amiga Louise que li
diu: “Els homes sou idiotes. Només
sabeu estimar quan se us rebutja”. O
parlant indirectament d’Agnes ex-
pressa: “Quan dormen amb un home,
després en parlen com si li haguessin
fet un favor. Com si haguessin tret el
gos a passejar”. O el seu pare que
afirma: “En les revolucions la qüestió
principal és sempre el poder. I té el
poder qui té els diners”.

En conjunt, Agnes és una obra molt
remarcable, fruit d’una maduresa
superior de la que habitualment
s’espera d’una primera novel·la. Cal
remarcar que la traducció de Joan
Fontcuberta està molt ben feta, de les
millors que hem llegit darrerament.
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“La literatura et
permet canviar
la realitat
per acostar-te
més a la realitat
de fons”

E.P. ¿El fet que la seva primera
novel·la hagi rebut premis i s’hagi
traduït a quatre idiomes (anglès,
francès, català i castellà) és un
estímul per escriure, o suposa una
pressió excessiva?
P.S. Em fa l’efecte que l’èxit no
afegeix pressió, perquè sóc
molt autoexigent i la pressió ja
me la poso tota jo mateix. Tinc
una novel·la al calaix que la
vaig aparcar perquè no la tro-
bava prou bona. Només em
permeto donar per acabat un
llibre si estic convençut que és
el millor llibre que en aquell
moment jo he estat capaç d’es-
criure. Sempre he volgut es-
criure novel·les, no és pas que
ara m’hi senti més obligat per
haver rebut bones crítiques.
E.P. Per què va decidir que la no-
vel·la passés a Chicago?
P.S. Visc a Suïssa, però necessi-
tava ambientar la novel·la en
un lloc on la gent visqués aï-
llada. A Europa no perds mai
el contacte amb la teva cultu-
ra, la teva família i els teus
amics. Chicago és una ciutat
nova i freda, on la gent està
sola. Nova York no és ni de
bon tros una ciutat tan freda
com Chicago.
E.P. En un moment del llibre, diu:
“No he estat mai capaç de domi-
nar els temes. Sempre quedava tot
artificial. M’embriagava amb les
meves pròpies paraules”. ¿És una
sensació viscuda?
P.S. Sí, i tant. Però em sembla
que he trobat la solució. Si
llegeixo i rellegeixo el text
com a mínim 20 vegades, i el
corregeixo un cop i un altre,
al final acaba quedant menys
artificial. El domini només
s’aconsegueix a base de tre-
ballar molt.
E.P. En un altre moment, escriu:
“Un s’ha de sentir lliure en relació
amb l’argument. Qualsevol altra
cosa és periodisme”. ¿És aquesta
la diferència entre la literatura i
el periodisme?

P.S. He fet de periodista i m’he
sentit massa lligat a la trans-
cripció literal dels fets. Supo-
sem que entrevisto una per-
sona. Pot passar que aquesta
persona no acabi de dir el que
vol dir, però que jo l’entengui
perfectament. En literatura,
em sentiria lliure de canviar
les seves frases i fer-li dir el
que jo crec que volia dir. En
periodisme, m’haig de limitar
a transcriure el que ha dit,
encara que s’hagi expressat
malament o no hagi acabat de
trobar les paraules adequades.
La literatura et permet canvi-
ar la realitat per acostar-te
més a la realitat de fons, a
l’essència.
E.P. Quan faig entrevistes, no
transcric literalment les paraules
dels entrevistats: sovint m’agafo la
llibertat d’interpretar el que volien
dir i modifico algunes frases, con-
servant l’esperit de les respostes.
P.S. Potser el problema és que
jo era un mal periodista i em
pensava que tot ho havia de
transcriure al peu de la lletra.

Però hi ha una altra qüestió: a
vegades les coses no passen tal
com a tu t’hauria agradat que
passessin. En literatura, el
món és a les teves mans. En
periodisme, no.
E.P. ¿La llibertat és més important
que la felicitat, com diu el narra-
dor del llibre?
P.S. La llibertat és un tipus de
felicitat. Un tipus de felicitat
molt important per a mi. No
pots ser del tot feliç quan no
ets lliure. Però la llibertat és
diferent segons cada persona.
El narrador del llibre només
se sent lliure quan està sol.

Estima Agnes, és feliç amb
ella, però sense ella té la sen-
sació de ser lliure. Hi deu ha-
ver alguna manera d’estar
amb una persona sense per-
dre la llibertat, però ell no l’ha
descobert.
E.P. “La felicitat no fa bones histò-
ries, no es deixa descriure”, diu el
narrador. ¿La infelicitat és més
literària, es deixa descriure mi-
llor?
P.S. Crec que sí. Ja ho diu Tolstoi
al principi d’Anna Karenina:
“Totes les famílies felices s’as-
semblen, totes les famílies
desgraciades ho són a la seva
manera”. No es pot escriure
una història sobre una família
que se’n va de vacances i du-
rant dues setmanes es dedica
a prendre el sol, nedar i des-
cansar. Però quan la teva pa-
rella s’enamora d’una altra
persona, o et veus involucrat
en un accident de cotxe on
mor algú, llavors sí que tens
material susceptible de ser
convertit en literatura. Els es-
criptors vivim d’aquestes ex-

periències. M’agradaria es-
criure una novel·la sobre la
felicitat, qui sap si m’atreviré
a escriure-la algun dia. Potser
quan tingui 80 anys...
E.P. Vostè és feliç?
P.S. Sí, més o menys. No ho sóc
les 24 hores del dia, però em
considero una persona feliç.
La felicitat no la tens des que
et lleves fins que te’n vas a
dormir, està feta de moments.
A Agnes hi ha moments de fe-
licitat, encara que els prota-
gonistes no siguin feliços al
cent per cent.
E.P. “Com vols escriure, si no lle-
geixes?”, pregunta el narrador a
Agnes. Què llegeix, vostè?
P.S. Escriptors anglesos, ameri-
cans i francesos, bàsicament.
Hemingway, Carver...
E.P. Algun crític l’ha comparat
amb Raymond Carver.
P.S. Sí, ho sé, però jo no vaig
descobrir Carver fins després
d’haver escrit Agnes, o sigui
que la influència, si hi és, no-
més pot ser indirecta. Carver
estava influït per Txékhov, i a
mi m’agrada molt Txékhov.
Sigui com sigui, l’escriptor
que més m’ha influït és Pave-
se. Però Pavese al seu torn es-
tava influït per Hemingway...
E.P. La literatura pot ser un verí?
P.S. A vegades, sí. Hi ha llibres
que tenen el poder de mani-
pular-te els sentiments i t’en-
comanen infelicitat, o ràbia, o
desesperació. Sí, la literatura
pot ser un verí molt perillós.
Agnes és conscient que la li-
teratura és una metzina, i no
llegeix perquè no vol que els
llibres tinguin tant poder so-
bre ella.
E.P. ¿L’obsessiona la mort, com a
Agnes?
P.S. No hi penso gaire sovint.
No m’agrada la idea de mo-
rir-me ni tinc cap pressa a
fer-ho, però no em fa por. La
mort és trista perquè és el fi-
nal de tot, el the end de la
pel·lícula.


