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L ’ A P A R A D O R

Antoni Carbonell Solsona,
Seny de pas. Autoedició.

Vilafranca del Penedès, 2001.

E xtens poemari d’Antoni
Carbonell amb il·lustra-
cions de Josep Ruiz i

d’edició limitada (200 exem-
plars signats pels autors), di-
vidit temàticament: Esquitxos,
Retrats, Història, Castellers...

Miquel Sánchez, El Císter: i al
principi fou Valldaura.

Cossetània Edicions.

Valls, 2001.

P etit volum sobre la histò-
ria del primer monestir
cistercenc, establert a Ca-

talunya a mitjans del segle XII
al Vallès de la serra de Collse-
rola fins que els monjos es van
traslladar a Santes Creus.

Luis M. Fernández Ripoll, Los
viajes de Rubén Darío a

Mallorca. José J. de Olañeta,

Editor. Palma, 2001.

A ssaig sobre les estades de
Rubén Darío a Mallorca,
refugi espiritual del po-

eta, el 1906 i el 1913. El llibre
inclou La isla de oro i El oro de
Mallorca, totes dues de Darío.

Mireia Lleó i Bertran,
Laberints secrets. Cossetània

Edicions. Valls, 2001.

P oemari amb què Mireia
Lleó (Barcelona, 1960) va
guanyar el premi Decàlia

de poesia de Valls. L’obra està
formada per tres apartats in-
terconnectats temàticament
amb sentiments com ara l’an-
goixa, els anhels...

Eduard Martín i Joan
Santacana, Sants i mals

esperits. Manuscrit d’un rector
del Barroc. Llibres de

Matrícula. Calafell, 2001.

E laborat volum d’edició
limitada (500 exemplars)
en què els autors recu-

peren i ens expliquen el dia a
dia de la localitat de Calafell
del segle XVII.

Miquel Sen i Joan Vinyoli,
Avui, arròs. Planeta.

Barcelona, 2001.

E ls gastrònoms Miquel
Sen (col·laborador d’a-
quest diari) i Joan Vi-

nyoli ens ofereixen més de 60
receptes molt pràctiques per
cuinar l’arròs de (gairebé) to-
tes les maneres possibles.

L’autocrítica
de Philippe Sollers

➤ A les últimes pàgines de l’última
obra de Philippe Sollers, Passió fixa,
l’autor descriu en aquests termes la
seva pròpia novel·la: “Un lector, o
una lectora, obre aquest llibre, el
fulleja, el fa traduir, comprèn vaga-
ment que l’autor ha degut formar
part d’un complot subversiu difícil
d’identificar. Els esdeveniments als
quals fa referència són llunyans,
només se’n conserva un record
contradictori, la major part dels
historiadors els classifiquen com a
revoltes sense futur [...]. El to gene-
ral és molt crític amb la societat del
temps de l’autor, però la societat, en
el fons, a part d’unes quantes
transformacions, és sempre la ma-
teixa. Les referències xineses abun-
den, una cosa més aviat curiosa en
un autor occidental d’aquest perío-
de. Què vol? Què busca? El narrador
sembla portar una vida clandestina
organitzada molt lliurement, so-
bretot en el pla amorós. Com que
pensa una pila de coses a la vegada,
el seu relat fa sovint la impressió de
ser un quadre cubista. De vegades
t’hi perds, però de seguida retrobes
el fil”.

E N T R E V I S T A

Philippe Sollers
Novel·lista i assagista francès

➤ ➤ ➤ “Per entendre
el nostre segle
cal convocar
els testimonis
dels segles
passats, i és
per això que
cal citar”

“Encara que
avui es
parli d’un
refús de
l’avantguarda,
jo diria que la
revolució
continua”

estar ben informat. Ens hem
quedat amb una visió del
món caducada, i mentrestant
les regles del joc planetari
han canviat completament,
estan trastocades per la di-
mensió planetària de les
transaccions financeres. Hi
ha un dèficit d’observació so-
cial de la part dels intel·lec-
tuals i els escriptors. Caldria
una investigació en profun-
ditat. Personalment, jo inten-
to estar sempre a l’aguait,
veure el que s’amaga darrere
del que ens ensenyen, em
miro el mapa del món i in-
tento entendre com funciona.
No és fàcil, només podem
formular hipòtesis, però les
novel·les haurien de servir per
aclarir les coses. El complot
apareix quan la opacitat és
màxima, quan el secret és la
norma. El gran problema és
que a partir d’una certa
quantitat de diners, ningú ja
no és capaç d’adonar-se de
res, ningú pot imaginar-se la
magnitud del problema. L’o-
pressió consisteix precisa-
ment en això, i per allibe-
rar-nos caldria la complicitat
dels banquers, però és gairebé
impossible...
P.C. ‘Passió fixa’ està plena de ci-
tes, com si vostè fos més un lector
que un escriptor.
P.S. Més que cites, jo diria que
són proves. Al personatge
principal li passa com a mi,
quan està en una biblioteca
és com si els llibres sortissin
de la llibreria per parlar-hi
directament. I si el meu per-
sonatge viu en la clandesti-
nitat és també perquè llegeix,
en un món on l’amnèsia, l’i-
lletrisme, la ignorància i fins
i tot l’analfabetisme són
el pa de cada dia. En re-
alitat, les cites són un
muntatge, una manera
d’aportar proves. Per
entendre el nostre segle
cal convocar els testi-
monis dels segles pas-
sats, i és per això que cal
citar. És una mica la
utopia del saber absolut,
a la manera de Borges.
Segueixo aquell principi
del situacionisme: la li-
teratura és el que ens
ensenya a llegir, i per
saber llegir cal saber
viure.
P.C. A la novel·la parodia to-
ta la producció literària
actual. No hi ha res que li
agradi?
P.S. La meva paròdia és
volguda, per mostrar
com la sexualitat, que a
final del segle XIX era
l’encarnació del diable,
s’ha convertit al final del
segle XX en una obliga-
ció. I quan una cosa és
obligatòria, cal bur-
lar-se’n.
P.C. Enguany se celebren els
80 anys d’Alain Robbe-Gri-
llet i es torna a parlar del
‘nouveau roman’ i de ‘Tel
Quel’, la revista avantguar-
dista que vostè fa fundar

als anys 60. Què en queda avui,
d’aquests moviments?
P.S. Encara que avui es parli
d’un refús de l’avantguarda,
jo diria que la revolució con-
tinua. Ja no estem en una
època prerevolucionària,
com als anys 60, sinó en una
etapa d’enorme regressió. És
veritat que, com abans, con-
tinua havent-hi novel·les ro-
ses o novel·les experimentals
que no porten enlloc. El sis-
tema continua sent confor-

mista però el que ha canviat,
el que és nou, és la instru-
mentalització de la trans-
gressió. El sistema ha trobat
la manera d’instrumentalit-
zar tot allò que se suposa que
va en contra seva. És el cas de
la industrialització de la por-
nografia: avui és possible ser
a la vegada un gran confor-
mista i un gran pornògraf.
L’única revolució possible és
la que consisteix a aguantar
els cops, a mantenir les con-
viccions en una època molt
regressiva. Cal crear zones de
resistència per a més enda-
vant, cal ser refractari, una
paraula que m’agrada molt,
cal cultivar-se, saber viure,
inventar sistemes per mante-
nir-se a distància, maneres de
protegir-se per evitar la mar-
ginalitat. Cal fugir del con-
trol, però cada vegada és més
difícil perquè entrem preci-
sament en l’època del control
integral. Les mesures que
s’estan prenent als Estats
Units acabaran per estendre’s
per tot el planeta. I en això, el
terrorisme és l’aliat més fidel
del control i de la vigilància
general. No és el Big Brother
d’Orwell però sí una adapta-
ció a la nostra era. El sistema,
naturalment, intentarà
fer-me passar per paranoic,
però ja és el que toca, és la
guerra [riu]. En aquest sentit,
el personatge de François és
una mena de Guy Debord, un
refractari que viu en la clan-
destinitat.
P.C. La Xina és una altra de les
passions del llibre. Com veu la
Xina d’avui en dia?
P.S. El meu interès per la Xina
és una de les meves passions
fixes, fonamentals: m’interes-

sa la filosofia, la poesia,
la cal·ligrafia... Jo diria
que la Xina estarà molt
present en els pròxims
20 o 30 anys. És una pre-
dicció difícil, però fa 20
anys ningú s’hauria
imaginat la caiguda de
l’imperi soviètic ni el fet
que Rússia s’hagi con-
vertit en un paradís ma-
fiós ni encara menys la
revolució en nom de
l’Alcorà que estem vivint
ara mateix. La Xina d’a-
vui en dia és un país en
espera. Em fa pensar en
aquella predicció de Cé-
line, que deia que els xi-
nesos ens acabarien
inundant però que quan
arribessin a la Xampanya
s’acabarien ofegant en
xampany [riu]. Es una
anècdota però hi ha una
part de veritat: el segle
XXI serà europeu i xinès.
Jo, encara que als fran-
cesos els xoqui, sempre
dic que sóc un europeu
d’origen francès. De fet,
la meva màxima ambició
és que em dediquin dues
línies en un diccionari de
literatura general xinès:
“Philippe Sollers, escrip-
tor, va interessar-se molt
per la Xina...”.


