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‘Amour fou’,
amor de

manicomi
➤ Patrick McGrath va néi-
xer a Londres el 1950 i va
passar bona part de la seva
infantesa prop d’un hospi-
tal psiquiàtric dirigit pel
seu pare; una institució
molt semblant a la que
apareix a Follia (La Magra-
na/Grijalbo), la seva quarta
novel·la. Abans, havia escrit
el llibre de relats Blood and
water and other tales i les no-
vel·les The grothesque, Spider i
Dr Haggard’s Disease, quatre
llibres qualificats per la crí-
tica amb l’etiqueta de neo-
gòtics.

Follia és una història so-
bre l’obsessió sexual i la bo-
geria. L’obra s’inicia en una
institució mental per a cri-
minals dels afores de Lon-
dres, l’any 1959, quan el
psiquiatre Max Raphael
acaba de ser-ne nomenat
director. Stella, la seva es-
posa, iniciarà una relació
sentimental amb Edgard
Stark, un dels pacients in-
gressat a l’hospital per ha-
ver matat la seva dona ob-
sedit perquè creia que l’en-
ganyava amb qualsevol. En-
tre Edgard i Stella creixerà
un amor obsessiu, neuròtic
i malaltís que comportarà
greus conseqüències, que,
evidentment, no desvela-
rem aquí.

Però Follia no és només
una història d’amour fou
(mai més ben dit, perquè
neix en un manicomi). Mc-
Grath, en aquest llibre, ens
vol parlar de dos aspectes
en concret: el primer és el
del gran poder que tenen
els psiquiatres sobre la vida
dels seus pacients, un poder
que per desgràcia no sem-
pre administren de forma
imparcial; el segon és la re-
flexió sobre el que implica
la transgressió social, per-
què, per aquest autor, és
inútil lluitar contra el que
la societat imposa, perquè
sempre se surt perdent.

Pel que fa a la forma, amb
Follia, McGrath s’allunya en
part de l’etiqueta d’escrip-
tor neogòtic, perquè la seva
prosa esdevé més senzilla.
Però, de fet, l’autor britànic
no sembla disposat a re-
nunciar a aquest qualifica-
tiu, perquè amb la seva cin-
quena novel·la, Marta Peaks,
torna a un estil més barroc.

Ara que vénen les vacan-
ces, llegir Follia pot ser una
molt bona elecció. Si sou
mandrosos, sempre us que-
darà la solució d’anar a
veure la pel·lícula. És clar
que, ja se sap: no és el ma-
teix.
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“Aquí és on
es demostra
l’ofici d’un bon
escriptor:
enganxant el
lector fins a la
darrera pàgina”

“A ‘Follia’,
a més d’una
història
d’amor, hi ha
reflexions
sobre poder,
art, moral...”

L.D. El seu pare va ser superin-
tendent del Broadmoor Hospital,
una institució especialitzada en
malalties mentals. Així doncs,
tenia informació de primera mà
a l’hora d’escriure ‘Follia’.
P.McG. Els personatges de la
novel·la me’ls he inventat,
però l’escenari, no. L’hospi-
tal psiquiàtric que descric a
Follia és en gran part un re-
flex del que recordo del Bro-
admoor Hospital, on vaig
passar molts anys de la meva
infància. A més, jo mateix
vaig treballar en un hospital
per a malalts mentals a On-
tario, al Canadà, encara que
es tractava d’una institució
molt diferent a la de Broad-
moor. L’hospital britànic era
un gran edifici victorià, amb
jardins, arbres, mòduls allu-
nyats els uns dels altres,
molt d’espai a l’aire lliure,
un ambient agradable...
mentre que el del Canadà
s’assemblava més aviat a la
meva idea d’una presó
nord-americana.
L.D. Però vostè no és psiquiatre...
Com s’ha documentat a l’hora
d’escriure aquest llibre?
P.McG. Principalment, a partir
de les converses que he
mantingut amb el meu pare
des que era petit i llegint
moltes obres d’història de la
psiquiatria i dels hospitals
psiquiàtrics.
L.D. Alguns dels psiquiatres del
seu llibre es mostren escèptics a
l’hora de jutjar el poder curatiu
de la seva disciplina. Personal-
ment, creu en la psiquiatria?
P.McG. És una ciència que pot
ser de gran utilitat per a la
curació dels malalts mentals.
El que volia posar de mani-
fest amb Follia no és l’efecti-
vitat o no de la psiquiatria,
sinó el gran poder de decisió
que ostenten els psiquiatres
sobre la vida dels seus paci-
ents. Amb la novel·la no estic
dient si la psiquiatria és bo-
na o dolenta, sinó que vull
demostrar que depèn molt
del professional que l’exer-
ceixi. Els metges poden abu-
sar impunement del seu po-
der moguts per raons perso-
nals.
L.D. ‘Follia’ és un llibre complex
quant a la profunditat psicolò-
gica dels personatges. Li ha estat
difícil d’escriure?
P.McG. En absolut. La redacció
va ser ràpida: en menys d’un
any i mig ja la tenia llesta. El
primer que vaig tenir clar va
ser el triangle format per
Stella, Max (el seu marit psi-
quiatre) i Edgar (malalt men-
tal i amant de la protagonis-
ta) i a partir d’aquí la història
va crèixer molt ràpid. A la
primera redacció, la narració
la feia la Stella, però després
vaig pensar que seria millor
que el narrador fos algú ex-
tern a aquest triangle i em
vaig decidir per Peter Cleave,
el metge d’Edgar.
L.D. Què buscava amb aquest
canvi de punt de vista?
P.McG. Peter Cleave és un amic
del matrimoni que em per-

met donar una interpretació
nova del que passa per la
ment de Stella. Des del punt
de vista de la protagonista, la
seva és la història d’una do-
na que ho sacrifica tot per
l’amor que sent cap al seu
amant. Però des de la pers-
pectiva del psiquiatre que
porta el cas d’Edgar, la seva
és la història d’una dona
neuròtica, egoista i autodes-
tructiva.
L.D. Quina de les dues versions
hauríem de creure?
P.McG. La decisió queda en
mans del lector. Follia és un
llibre sobre la salut mental i
la bogeria. Aparentment, la
distinció és molt clara: els
malalts són els interns i els
sans, la resta. Peter Cleave
sembla el més sa mental-
ment d’entre tots els sans,
però a mesura que anem lle-
gint ens adonem que el seu
punt de vista no és tan im-
parcial com en un principi
semblava. Al final, el lector
s’acaba qüestionant qui són
els realment malalts. De
nou, la resposta està en mans
del públic.
L.D. L’angoixa va creixent a me-
sura que anem avançant en la
lectura. A més, anem coneixent
els detalls de la història molt
progressivament. No temia que
la impaciència per saber més
pogués arribar a irritar el lec-
tor?
P.McG. Aquí és on es demostra
l’ofici d’un bon escriptor:
enganxant el lector fins a la
darrera pàgina del llibre. El
secret és saber dosificar la

informació que s’ha d’anar
desvelant, una habilitat que
només es va aprenent a base
d’experiència.
L.D. Malgrat la complexitat que
implica explorar la psique d’un
personatge, la seva prosa és sen-
zilla.
P.McG. Sí, perquè l’estil d’a-
quest llibre venia imposat pel
punt de vista que havia esco-
llit. El narrador de Follia, com
ja hem dit, és el psiquiatre

Peter Cleave, un home acos-
tumat per raons professio-
nals a utilitzar un llenguatge
entenedor. És un personatge
analític, intel·ligent, molt ce-
rebral, que diàriament des-
criu els casos dels seus paci-
ents amb una claredat clínica
i freda. D’aquí el to del llibre.
L.D. Li comentava la qüestió de
l’estil, perquè, com que sempre
se’l qualifica amb l’etiqueta d’es-
criptor ‘neogòtic’, el lector potser
s’espera un estil més recarregat...
P.McG. Sí, però no és una eti-
queta vàlida per a Follia. En
canvi, sí que ho és per a la
novel·la històrica que vaig es-
criure després, Martha Peak,
que és una obra extremada-
ment barroca, perquè el nar-
rador (que és un noi jove i
molt emotiu) m’ho permet.
L.D. Està d’acord, doncs, amb l’e-
tiqueta d’escriptor ‘neogòtic’?
P.McG. Sí; de fet, és un terme
que vaig inventar jo mateix
quan vaig fer una antologia
d’autors contemporanis i que
després ha fet fortuna entre
els crítics.
L.D. Què és el que caracteritzaria
els neogòtics?
P.McG. Les grans novel·les gòti-
ques del segle XIX, com ara
Dràcula, Frankenstein, Doctor
Jeckyll i Mr. Hyde, Cims borras-
cosos i El retrat de Dorian Gray
tenen en comú un gran inte-
rès per la transgressió social,
la decadència i la mort, tres
temes que també estan molt
presents en tot un seguit
d’autors contemporanis. Per
això, encara que el treball
d’aquests escriptors no tingui
res a veure amb l’estil o els
escenaris del segle XIX, vaig
considerar que la coincidència
de temes era un argument
prou fort per poder-los batejar
com a autors neogòtics.
L.D. En els seus llibres, la natura és
un reflex de les sensacions i les
experiències dels personatges.
També seria una característica
comuna entre els neogòtics?
P.McG. És més una característi-
ca dels escriptors gòtics del
segle XIX que dels neogòtics,
que moltes vegades ambien-
ten les seves obres en escena-
ris urbans. Jo he heretat
aquesta visió de la natura
com a reflex dels estats d’à-
nim, però d’altres, no.
L.D. Tant a ‘Follia’ com al seu lli-
bre anterior, ‘Dr Haggard’s Di-
sease’, la passió amorosa és au-
todestructiva. Concep l’amor com
una bogeria?
P.McG. No sempre. Hi ha moltes
formes d’estimar: l’amor d’u-
na mare per un fill o el que
uneix un matrimoni tranquil
no és un sentiment boig, però
l’amor d’un affair intens i
neuròtic, en canvi, pot esde-
venir un sentiment obsessiu i
destructiu.
L.D. Estaria d’acord si resumíssim
l’argument de ‘Follia’ qualifi-
cant-lo de ‘gran història d’amor’?
P.McG. A Follia hi ha molt més
que una gran història d’a-
mor, hi ha una reflexió sobre
l’art, sobre el poder dels


