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Salman Rushdie ha ambientat la seva última novel·la a la ciutat de Nova York

“Les ressenyes
deien que el
llibre sembla
profetitzar
la catàstrofe,
però no em
sento pas
profeta”

“He descobert
que la gent no
vol llibres
llargs. Només
els agraden els
llibres llargs si
estan escrits per
autors dolents”

P.T.S. ‘Fúria’ és una novel·la sobre
un home, Malik Solanka, que pa-
teix abusos infantils, que està a
punt de matar la dona i el fill, que
fuig de Londres i de casa seva i
que pateix una mena de crisi
mental a Nova York. Que fins i tot
arriba a sospitar, preocupat, si no
s’ha convertit en un assassí en sè-
rie. I aquesta novel·la ha estat
descrita com la novel·la més auto-
biogràfica de Salman Rushdie...!
S.R. Per descomptat, és veritat.
Fúria és una novel·la que va
sorgir d’una manera molt es-
tranya. Normalment els
meus llibres passen per un
llarg període de gestació, so-
vint em demanen molt de
temps per escriure’ls. Havia
començat una novel·la com-
pletament diferent i aquesta
història se’m va presentar de
sobte, gairebé tota formada
dins el meu cap, que és una
cosa que, com et podria cor-
roborar qualsevol escriptor,
no sol passar gaire sovint. No
només això, sinó que em va
venir amb una sensació afe-
gida de gran urgència, com si
m’insistís perquè l’escrigués
abans que l’altre llibre. Al fi-
nal em vaig rendir a la ur-
gència. Com a escriptor no
m’havia passat mai. Era com
si el llibre em demanés a crits
que l’escrigués, i ràpid.
Aquest moment particular de
la història de Nova York ha de
ser captat ara mateix. No la
setmana que ve, ni el mes que
ve, sinó ara. No sabia per què
tenia aquesta sensació, però
si ets un escriptor i una idea
se’t presenta amb aquesta
força, és molt estúpid desa-
profitar-la. Ara, retrospeciva-
ment, aquest instint em re-
sulta estrany perquè el món
que es descriu en aquest lli-
bre ha sofert un canvi dra-
màtic. I avui ja no podria es-
criure aquest llibre de la ma-
teixa manera. En certa ma-
nera, m’alleuja pensar que el
llibre sortís quan va sortir,
però també em meravella que
tingués aquesta empenta, la
sensació que no tenia gaire
temps per escriure’l. No tinc
resposta a aquesta pregunta,
però em pertorba. Les resse-
nyes deien que el llibre sem-
bla profetitzar la catàstrofe,
però no em sento pas profeta.
De fet, al llarg de la meva vi-
da, he tingut bastants pro-
blemes amb els profetes. No
és una feina que m’agradi.
Fúria capta una Nova York
hipermilionària, afluent, una
societat que després de l’11-S
ha canviat molt. Estic content
d’haver captat un moment de
la ciutat que ha quedat enre-
re i que segurament ja no es
repetirà.
P.T.S. També és cert que ‘Fúria’ és
un llibre més curt que els altres.
S.R. El llibre anterior era molt
llarg. Recordo que el dia que
el vaig acabar em vaig pro-
metre a mi mateix que es-
criuria llibres més curts. He
descobert que la gent no vol
llibres llargs. Només els agra-
den els llibres llargs si estan

escrits per autors dolents. Si
escrius literatura barata, pots
escriure llibres tan llargs com
vulguis. Si vols escriure bé,
has de procurar ser breu. És
l’esperit del temps.
P.T.S. ‘Fúria’, però, no és només una
novel·la sobre Nova York, sinó
també sobre una crisi espiritual.
El protagonista descobreix en si

mateix una capacitat destructiva.
Gairebé mata la dona i el fill, però
es reprimeix a temps i se sent tan
horroritzat pel seu pensament que
fuig de la família sense dir res, i
se’n va a Nova York...
S.R. El problema és que quan
fuges de tu mateix, sempre et
portes a tu mateix a coll, i al
final has de confrontar els
teus dimonis. I l’acció de la
novel·la és més aviat sobre si
Solanka és capaç de supe-
rar-los o no. En això l’ajuda
enamorar-se de dues dones,
pero no és suficient. Al final,
el lector ha de decidir si el
professor ha aconseguit supe-
rar els seus dimonis o no.
P.T.S. Sí, però el final és ambigu,
obert.
S.R. Jo tinc la meva idea, però
no te la penso dir. Crec que un
dels grans perills de l’escrip-
tor que es planta davant dels
lectors a explicar el significat
dels seus llibres és que impe-

deix que el lector faci la des-
coberta pel seu compte. I per
això m’estimo més que ca-
dascú faci la seva descoberta.
P.T.S. Com creu que ha canviat No-
va York des de l’11 de setembre del
2001?
S.R. El canvi més obvi és que hi
ha un cràter a Manhattan, i
que hi ha una gran ferida a la
ciutat. La televisió no ensenya
la grandària del forat que ha
quedat, que és tan gran com
l’espai que separa, a Londres,
Trafalgar Square del Big Ben.
El buit que ha deixat en el
perfil aeri de la ciutat encara
sobta. L’absència és una cosa
física. Nova York és avui una
ciutat sacsejada, espantada,
que durant un temps va per-
dre el sentit del que era, però
que ara torna a ser ella ma-
teixa, decidida a no deixar-se
terroritzar.
P.T.S. No fa gaire hi va haver una
amenaça terrorista a Manhattan,

algú va avisar d’un atac al pont
de Brooklin i la reacció més es-
pontània de la gent va ser enfa-
dar-se perquè havien tancat l’ac-
cés al pont.
S.R. Això és un bon senyal, un
senyal saludable. Però el dol
encara és present a tota la
ciutat. S’han explicat moltes
històries sobre aquell dia, pe-
rò hi ha una història que il-
lustra especialment com viu i
pensa la gent de Nova York:
un amic meu del Soho estava
horroritzat, com tothom
aquell dia. Tornant a casa, va
entrar al forn del barri, una
fleca italiana molt coneguda.
Hi va entrar perquè coneix el
forner i la botiga estava buida:
no quedava ni una engruna
de pa. El forner se’l va quedar
mirant, somrient, i li va dir:
“Tant de bo cada dia fos com
avui”. És una història autèn-
tica, del Nova York més au-
tèntic. Això és Nova York. Els
primers dies la gent no estava
gaire d’humor. Unes setma-
nes més tard vaig coincidir en
un sopar amb una colla de
gent, entre la qual hi havia
alguns dels comediants més
populars d’Amèrica. Tots s’es-
forçaven per dir alguna cosa
divertida en un moment en
què era senzillament impos-
sible. L’únic que ho va acon-
seguir va ser l’humorista Gary
Shandling, que va sortir amb

aquest acudit: “És terrible tot
això que ha passat: sembla
que tothom coneixia alguna
víctima o altra personalment.
Jo, en canvi, només coneixia
alguns dels terroristes”. Va ser
el primer bon acudit. L’humor
era d’aquest color negre. La
ciutat torna a ser la mateixa,
però amb una ferida.
P.T.S. No s’ha plantejat en cap mo-
ment d’abandonar Nova York?
S.R. Per què? La gent se sent
més apassionada que mai.
Quan els pregunten si pensen
marxar de Nova York, diuen:
“Si algú ataca o fereix algú
que tu estimes, no per això
l’estimaràs menys, oi?”. De
fet, jo sempre havia tingut la
pruïja de viure a Nova York.
Quan vaig acabar els Versos
satànics vaig rebre per primera
vegada un avançament alt, un
avançament amb uns quants
zeros a la dreta. Per sort el xec
no era en lires italianes, i vaig
tenir la idea de comprar un
pis a Nova York i venir a viure


