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La barricada dels anys
➤ Olivier Rolin (Boulogne-Billancourt, 1947)
va escriure fa dues dècades una novel·la sobre
la revolució del Maig del 68, Fenomen futur,
però el que allà era una reflexió sobre un en-
torn abstracte a Tigre de paper es torna una
concreció absoluta. Al volant d’un Citroën
que volta per París, l’exrevolucionari Martin
explica els seus records de l’època a la Marie,
filla del seu amic Tretze.

“Un home de la meva edat li intenta fer
entendre l’època a una jove –explica Rolin–.
El que diu Martin és alhora una investigació i
un discurs dirigit a la jove, i per això el text
parla a un tu que és com es parla normalment
amb un mateix”. A la carretera, al bar, Martin
recorda –a si mateix i a Marie– un munt
d’anècdotes i situacions que expliquen amb
distanciament què va significar per a molts
aquella revolució i també per què mai va ar-
ribar a triomfar.

Rolin sap de què parla perquè va ser el res-
ponsable del braç armat de l’Esquerra Prole-
tària a França, un grup que utilitzava armes
sense carregar-les, “per si de cas”. La novel·la
ens retorna a un temps que per a molts encara

avui és mític, una revolució que molts veuen
amb nostàlgia i alhora amb el convenciment
que va ser una sort. Una època tan recent i tan
llunyana alhora, en què molts dels que avui
tenen el poder polític militaven en grups al
costat del mateix Rolin. La melancòlica Tigre
de paper, que va ser finalista del premi Gon-
court el 2002, intenta ser una novel·la allibe-
radora no exempta d’autocrítica. Un altre
temps, i fins i tot una altra noció del temps,
com explica en l’entrevista.

Avui, però, tot i que “hi ha una fase histò-
rica que s’ha acabat, les utopies de la igualtat
continuen vigents, són una necessitat. La di-
ferència és que fa trenta anys, o cinquanta, es
creia que es coneixia la manera d’arribar a fer
real aquesta utopia. Avui som conscients que
desconeixem com arribar-hi, i espero que
aquesta novel·la pugui servir per buscar altres
sortides, nous camins”.

Olivier Rolin, considerat un dels grans au-
tors contemporanis francesos, també ha pu-
blicat llibres com ara Port Sudan (Seix Barral,
1995), Siete ciudades (Península, 2001) i Méroé
(Anagrama, 2001).
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F.B.V. Vostè malparla de la novel·la
autobiogràfica, però aquest llibre
ho és, en gran part...
O.R. No tinc res contra l’ús de
l’experiència personal en una
novel·la. El que no m’agrada és
el que a França anomenen l’a-
utoficció, que en realitat són
unes memòries disfressades de
novel·la. No entenc la necessi-
tat d’emmascarar-ho, per què
anomenar novel·la una autobi-
ografia? A més, només el jo no
em sembla un tema prou po-
tent ni suficient. De vegades sí,
com passa amb Rousseau i
Montaigne, però hi ha alguna
cosa de mesquí en molts altres
exemples. Naturalment, ca-
dascuna de les meves novel·les,
i moltes de les grans novel·les i
molt més importants que les
meves, són barreja d’elements
autobiogràfics. El narrador d’A
la recerca del temps perdut, per
exemple, es deia Marcel, com
Proust, i freqüenta el mateix
àmbit social. Una novel·la surt
de l’experiència personal, es-
clar, però és una vida trans-
formada i recomposta per les
forces de la imaginació i de
l’art.
F.B.V. Però molts lectors llegiran
‘Tigre de paper’ com una mena
d’autobiografia...
O.R. El meu propòsit era dir al-
guna cosa que no fos gaire
falsa, que no s’allunyés gaire
del que érem. El narrador diu,
i jo també ho crec, que és im-
possible parlar d’un sense
parlar de tots els altres, i hi ha
un conjunt de personatges que
entren i surten d’escena, no
només un narrador protago-
nista. Potser el personatge més
important és Tretze, que al lli-
bre és mort, i que no sóc jo,
esclar, ni és cap personatge
real, el vaig inventar a partir
de dos amics que vaig tenir fa
molt de temps. La part de la
recreació novel·lística és molt
més important que la part de
testimoni. Hauria pogut es-
criure un testimoni, si ho ha-
gués volgut. Cap dels fets que
s’expliquen en aquesta novel-
la va passar en realitat, tot i
que coses semblants, sí. Hi ha
hagut gent, fins i tot, que ha
intentat esbrinar quins són els
models reals de cada perso-
natge, però no té cap impor-
tància, no és pas una novel·la
amb claus. No sóc tan estúpid
per equiparar-me a Proust, pe-
rò també sabem els referents
reals dels seus personatges i no
ho llegim com a testimoni de
res, el que és important és tota
una altra cosa.
F.B.V. El Maig del 68 és un mite, i
gairebé ja no sabem què va pas-
sar... Creu que ‘Tigre de paper’ pot
contribuir a tornar el mite a l’ac-
tualitat?
O.R. No ho sé, però jo he volgut

escriure un text no mitològic.
Un dels deures de l’escriptor és
que quan escull un tema ha de
ser tan fidel a la veritat com
pugui. Això no vol dir testi-
moniar, sinó recrear alguna
cosa que sigui molt semblant a
la veritat. Jo he volgut fer un
retrat d’aquella època, amb els
mites, les religions, els amors,
desamors, estupideses, el co-
ratge... No té a veure amb la
mitologia però tampoc amb la
caricatura, no és una venjança
ni una paròdia, em sento lligat
a aquest passat, és la meva
història, la nostra, i no en re-
nego en absolut.

F.B.V. Van intentar fer una revolució
proletària, però al marge del pro-
letariat. Per què l’avantguarda del
proletariat no és realment prole-
tària?
O.R. En aquesta època hi havia
un pensament, el marxisme,
que d’una banda era molt útil,
però la filosofia política mar-
xista era llavors una mitologia,
i tothom estava d’acord que el
proletariat era el gran prota-
gonista del futur. No ens esti-
màvem com a intel·lectuals,
com a joves burgesos, cosa que
no em sembla pas malament,
tampoc. No era ridícul deixar
la universitat i anar a treballar

en fàbriques. En vam apren-
dre. El gest no era ridícul, no
anàvem pas de vacances a la
fàbrica.
F.B.V. Hi ha una escena amb el
narrador trencant-se de riure
mentre llegeix, al Vietnam, un lli-
bre de Mao... La retòrica era im-
portant, grandiloqüent i alhora
gairebé còmica, vista des d’avui.
O.R. El llenguatge de Mao és ri-
dícul, grandiloqüent, ple de
llocs comuns, no acabo d’en-
tendre com tanta gent més o
menys intel·ligent i amb certa
cultura va poder creure certes
coses. De la mateixa manera,
en aquella època jo llegia els

escrits de Stalin, i recordo que
en alguns parla de la lingüís-
tica! Com qualsevol estudiant
una mica culte jo havia llegit
Saussure, i m’interessava el que
deia Stalin sobre les llengües...
Entre la gent de cultura hi ha
una fascinació pel contrari, per
la incultura. Una novel·la no
pot donar cap resposta, però és
un intent de fer sentir certes
coses. Quin tipus de fascinació
exerceix l’estupidesa? Hi ha
una part de comèdia.
F.B.V. Tota la novel·la el narrador
dialoga amb una noia jove. Com
veu la joventut actual?
O.R. És difícil de dir. No vull ge-
neralitzar gaire, com a escrip-
tor haig de fugir de la genera-
lització. La literatura és l’art
del particular, del matís. Em
sembla que la generació que
va venir immediatament dar-
rere nostre no tenia res a veure
amb nosaltres, eren molt cí-
nics, molt interessats pel seu
futur, pels diners que guanya-
rien. Les coses ara estan canvi-
ant, aparentment, la joventut
s’interessa molt més pels pro-
blemes del món, hi ha més re-
bel·lió contra els valors domi-
nants, i això ens fa més pro-
pers. També comencen a tenir
el que nosaltres teníem de bo,
un cert idealisme, el sentit de
l’interès del comú..., però
també comencen a fer les es-
tupideses que vam fer nosal-
tres. Els joves que es manifes-
ten contra l’ordre econòmic
internacional sembla que
pensin que hi ha una causa del
mal, o un lloc en què el mal
habita, que serien els Estats
Units... He escrit aquest llibre
per fer sentir coses, perquè un
noi de 20 o 25 anys pugui en-
tendre una mica com érem, no
és pas per dir-los que han de
fer això o allò, que és la seva
responsabilitat. Un novel·lista
no és un professor de política,
ni tan sols de moral.
F.B.V. Però molta part de la litera-
tura és moral...
O.R. Sí. En aquests moments, a
França he escrit amb un amic
un article que ha generat po-
lèmica perquè està contra una
novel·la que s’acaba de publi-
car i que és clarament antise-
mita. Malgrat tot, l’editor l’ha
publicada, i jo crec que hi ha
una frontera. Però no s’escriu
per demostrar coses. Hi ha es
criptors que ho fan, però no
són bons escriptors. S’escriu
per transmetre un tipus d’in-
tel·ligència que va més enllà. Si
jo sé alguna cosa de com eren
els revolucionaris del 1848 és
gràcies a Flaubert, i no tinc les
mateixes idees que ell però em
fa sentir les il·lusions que pas-
saven pel cap dels revolucio-
naris.


