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Un projecte polític
➤ Sollers ha conservat, en quaranta anys de carrera literària, el
plaer de l’avantguarda. La seva última novel·la, Passió fixa (Proa)
és una història d’amor atípica, que barreja sense complexos fi-
losofia xinesa, assaig literari i paròdia social. Des de la seva
primera obra, Une curieuse solitude (1958), lloada per Aragon i
Mauriac, Sollers s’ha anat allunyant de la novel·la tradicional per
abordar camins innovadors: Le parc (1961), Lois, (1972) i Paradis
(1981) són la culminació d’un trajecte que va començar als anys
seixanta, amb la creació de la mítica revista Tel quel, un dels fò-
rums literaris dels anys de revolta. El projecte de Sollers, però,
i com ell mateix reconeix, és sobretot polític. Exmaoista, atent
a la realitat econòmica i social del planeta, les seves novel·les
–algunes publicades per Lumen com ara Mujeres, Retrato del ju-
gador, El corazón absoluto i El secreto– són una denúncia del com-
plot que, com els esdeveniments recents semblen confirmar,
escapa cada vegada més a la nostra comprensió. Escriptor pro-
lífic (ha publicat una desena d’assajos, l’últim sobre Mozart),
Sollers és també l’editor de la revista L’Infini (successora de Tel
quel) i un dels personatges més influents del món literari francès.
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“Sobretot,
el que intento
és demostrar
que sempre
hi ha una
sortida
positiva,
una mena
de final feliç”

“Estic
escandalitzat
de veure que
la majoria
d’escriptors i
intel·lectuals
no saben com
funciona el
capitalisme”

P.C. Per què ‘Passió fixa’?
P.S. Normalment, són termes
contradictoris. En general,
entenem la passió com una
cosa que ha d’acabar forçosa-
ment un dia o altre, que està
limitada pel temps, i que a
més a més s’acaba sempre
malament. Amb aquest llibre
he volgut, al contrari, de-
mostrar que una passió, fins i
tot a través del temps, de la
vida quotidiana i de les seves
contradiccions, pot continu-
ar sent fixa, pot continuar
existint. I no parlo només de
la passió amorosa. En tots els
àmbits de la vida hi ha passi-
ons fixes, mantenir les passi-
ons és una filosofia de vida.
De fet, en aquest llibre hi ha
diversos temes que es barre-
gen. D’una banda, la passió
física, evidentment. Hi ha
també la idea de la clandes-
tinitat, és a dir, la voluntat
dels personatges d’organit-
zar-se de manera asocial, in-
dependent i autònoma per
resistir totes les indiscrecions
i les pressions socials. Això és
la part política de la novel·la,
per dir-ho d’alguna manera.
Però hi ha també la música (a
través del personatge de la
Clara) i la passió per la Xina,
que per a mi és també una
passió fixa. Són els quatre te-
mes de la novel·la. La idea és
que construir, com fan els
meus personatges, un amor
independent, autònom i ba-
sat en la complicitat és una
manera de criticar una socie-
tat pensada com un especta-
cle, una forma de protegir-se
de la indiscreció generalitza-
da que vivim avui en dia
P.C. La novel·la és una reivindica-
ció de l’amor feliç, sense sofri-
ment. ¿N’està fart de les novel·les
d’amor clàssiques?
P.S. Sí, la veritat és que l’amor
està molt mal tractat, sobre-
tot en literatura. D’una ban-
da, hi ha les novel·les roses i
tota la indústria de la litera-
tura sentimental, que és una
mena de pornografia feme-
nina. I d’altra banda hi ha
pornografia pròpiament di-
ta. Estem atrapats entre
aquestes dues indústries: el
sentimentalisme i la porno-
grafia. Jo, al contrari, intento
descriure un altre tipus d’a-
mor, que sigui a la vegada
eròtic i filosòfic. De fet, a la
novel·la hi ha dos personat-
ges femenins. El primer, Do-
ra, és advocada i coneix els
secrets del món financer.
Avui és evident que per en-
tendre el terrorisme, la
guerra d’Afganistan i tot el
que està passant al món cal
conèixer el funcionament
dels circuits financers. La
Dora, doncs, representa la
passió física i la voluntat
d’estar al corrent del món ex-
terior. L’altre personatge és la
Clara, la pianista, que, al con-
trari, té moltes raons per des-
confiar de la societat i per
guardar distàncies amb el
món que l’envolta. Són dues
filosofies de vida diferents.

P.C. En tant que escriptor, ¿vostè
també guarda distàncies amb la
societat?
P.S. Jo diria que un escriptor ha
d’estar amb un peu dins de la
societat, és a dir, el més in-
format possible, i al mateix
temps fora. La novel·la sempre
ha tingut un aspecte social.
Michel Houllebecq, per exem-
ple, és molt sensible als canvis
socials. A la seva última no-
vel·la s’interessa pel turisme
sexual, hi ha una part de re-
portatge molt interessant. A
les meves novel·les és diferent,
perquè jo no sóc un novel·lista
realista, sinó que faig novel·les
una mica cubistes, amb punts
de vista molt diferents, per
intentar mostrar la complexi-
tat de la realitat d’avui en dia.
Sobretot, el que intento és
demostrar que sempre hi ha
una sortida positiva, una me-
na de final feliç. D’alguna
manera intento construir si-
tuacions molt positives, fins i
tot idíl·liques. A Passió fixa, per

exemple, els personatges es
posen d’acord per protegir-se
de la pressió social i per poder
aprofundir els seus coneixe-

ments i els seus plaers. En ge-
neral, totes les meves novel·les
comencen per una situació
penosa, desastrosa i, a poc a

poc, els personatges aconse-
gueixen construir un món
més o menys paradisíac.
P.C. La idea d’un complot universal
està present a tota la novel·la,
gairebé com una obsessió.
P.S. Intento explicar el complot
de manera còmica. A Passió fi-
xa parlo de William Bur-
roughs, perquè de sobte em va
semblar que El almuerzo des-
nudo era un llibre d’una actu-
alitat extraordinària. És un
gran llibre, que he intentat
parodiar integrant-lo a la me-
va novel·la, per posar de relleu
l’aspecte profètic de Bur-
roughs. Pel que fa al complot,
és evident que existeix. Pot
pensar que sóc un paranoic
però si s’hi fixa bé veurà que
mai podré arribar a ser tan
paranoic com la realitat que
estem vivint. Ja se sap, la rea-
litat està gelosa de la ficció. Si
avui en dia algú no veu clara-
ment que hi ha un complot,
amb totes les proves que en
tenim, és que està en estat de
xoc o bé dormint. No dic que
sigui fàcil descobrir-lo, perquè
està completament dissemi-
nat; només coneixent a fons
els comptes secrets i els fluxos
financers podríem arribar a
saber-ne alguna cosa. És una
autèntica màfia. En general,
hem exagerat les raons socials
de les guerres i hem deixat de
banda l’aspecte financer, que
és fonamental. Estic escanda-
litzat de veure que la majoria
d’escriptors i d’intel·lectuals
no saben com funciona el ca-
pitalisme. Aquesta ignorància
és contrària al marxisme més
elemental, que consisteix a


