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L’Avenç. Número 300.
L’Avenç.

Barcelona, març, 2005.

E l dossier Catalunya amb
Europa. Més enllà d’Espa-
nya compta amb articles

de Ramon Grau, Gustau Mu-
ñoz, Josep M. Carbonell i Vi-
cenç Navarro, entre d’altres.
També hi podem llegir una
entrevista al crític literari i
editor J.M. Castellet.

S’Esclop. Número 19.
S’Esclop Associació

Cultural. Calvià, 2005.

A quest quadern cultural
conté poemes de Barto-
meu Fiol, Dolors Miquel,

Pere Rosselló Bover, Sam
Abrams, Maria Rosa Llabrés,
Víctor Gayà, Guillem Simó i
Montserrat Rodés, entre d’al-
tres, a més d’un article sobre
Cristòfol Serra.

Les Notícies de Llengua
i Treball. Número 19.
UGT de Catalunya.

Barcelona, desembre, 2004.

R evista semestral del ser-
vei lingüístic de promo-
ció de la llengua catala-

na de la UGT. En aquesta oca-
sió presenta un monogràfic
molt interessant sobre el con-
tinent africà.

E N T R E V I S T A

Olivier Rolin
Novel·lista francès
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XAVIER CARRION

“No és
el mateix
intentar
fer una
revolució
que escriure
un llibre”

“Jo no sóc
pacifista, hi ha
guerres que cal
fer. Estava a
favor d’una
intervenció
a Bòsnia”

F.B.V. El seu narrador té una visió
del present, amb un passat d’on ve
i un futur on vol anar, molt dife-
rent de la jove Marie, per a qui
només existeix el present.
O.R. Crec que és una de les coses
més importants a les quals he
assistit, un canvi en la men-
talitat de la gent. El passat per
a nosaltres era una cosa
enorme, volíem seguir exem-
ples del passat com ara la Re-
sistència i la Revolució Fran-
cesa i la Russa... El passat era
un magatzem d’on poder
agafar receptes, i el futur era
una societat sense classes,
l’esdevenidor lluminós, men-
tre que el present era molt
poca cosa, el punt en què el
passat es transformava en fu-
tur. Ara el passat gairebé no
existeix, la gent és increïble-
ment ignorant en la història,
fins i tot la més recent. El futur
els espanta una mica, però no
és una dimensió imperiosa,
mentre que el present ho om-
ple tot, tot es fa en temps real.
El passat i el futur s’esvaeixen.
Crec que això també té a veure
amb l’autoficció: el centre d’a-
quest present és el jo.
F.B.V. I la literatura és memòria...
O.R. Sí, per això la literatura em
sembla amenaçada, perquè és
una manera de pensar que té
molt a veure amb el passat,
amb el record, amb coses que
no pertanyen a la mitologia
del present. La gent avui té
molt més temps lliure, però
sempre els sembla que no te-
nen temps per llegir. És in-
creïble! Abans fins i tot els
obrers volien tenir temps per
llegir, perquè creien que era
una manera d’alliberar-se, i
quan podien llegien.
F.B.V. El llibre utilitza com a símbol
de la perdurabilitat els B-52...
O.R. Si mirem fotos del París del
1968 veiem que tot ha canviat,
els carrers, els edificis, els
cotxes i el paisatge, però el
bombarder B-52 continua gai-
rebé el mateix, és el que no ha
canviat entre la Guerra del
Vietnam i les de l’Iraq.
F.B.V. Sempre les guerres...
O.R. Jo no sóc pacifista, em
sembla que hi ha guerres que
cal fer. Per exemple, jo estava
a favor d’una intervenció dels
països europeus a Bòsnia, i
crec que va ser una vergonya
haver deixat passar les mas-
sacres que hi va haver. També
hi ha guerres injustes, però.
Vaig néixer a França després
de la Segona Guerra Mundial,
i em sembla que el pacifisme
que hi havia a França als anys
30 va ser un error.
F.B.V. Per què sovint es lliga el pa-
cifisme amb l’esquerra?
O.R. A França, com a mínim,
l’esquerra es va fer pacifista en
part a causa dels morts de la
Primer Guerra Mundial i les
del colonialisme, que eren
guerres injustes i sanguinàri-
es. A Alemanya el pacifisme té
unes altres arrels. La guerra és
una cosa que cal evitar, però va
haver-hi èpoques que l’esquer-
ra era molt militarista, també.

F.B.V. Al llibre explica com en
aquella època també sacralitza-
ven la desgràcia...
O.R. Sí, hi havia alguna cosa de
dolorista, en els ambients polí-
tics de l’extrema esquerra, un
amor a la pobresa que en el
fons no és tan dolent, i que de
fet és un vell ideal cristià, en
el qual el súmmum de la hu-
manitat és ser crucificat.
F.B.V. Sovint les revolucions, en
comptes d’anar a favor d’alguna
cosa, van en contra d’una altra...
O.R. Sí, la felicitat ens semblava
llavors gairebé una injustícia,
ens impedia de sentir frater-
nitat amb els desgraciats. En-
cara que sigui un pensament
estúpid formava part de la
mitologia de l’època. La idea
que en la felicitat hi ha pecat
era profundament cristiana,
però després va ser profunda-
ment comunista. Per a un co-
munista la felicitat no era una
aspiració.
F.B.V. Com veu ara la seva partici-
pació en la lluita política d’a-
quells anys?
O.R. No tornaria a fer-ho, ara. Hi
ha certs valors que ens dona-
ven força que sempre respec-

taré, la utopia de la igualtat
sembla imprescindible, però
la idea que calgués arribar-hi
mitjançant la guerra civil, la
violència i la sang, que el vot
era una invenció de la burge-
sia..., no només em sembla
estúpid sinó també molt peri-
llós. Sort que mai vam tenir
l’oportunitat de guanyar. Una
cosa que sempre m’ha inte-
ressat de la nostra història és
que mai vam arribar a creure
que podíem guanyar, però ai-
xò no ens impedia d’actuar.
F.B.V. Queda d’aquella època una
aura estranya: hi ha la sensació
que els bons són els que es van
revoltar, però hi ha consens que
per sort van perdre! És una gran
contradicció.
O.R. Perquè els bons no seguei-
xen sent bons quan per casu-
alitat guanyen. Hi ha alguna
cosa de magnífic en el fet que
l’última epopeia d’Occident
va ser la revolució, i l’última
gran idea que va travessar
Occident va ser la revolució,
però quan va guanyar va reg-
nar l’horror. Figures com ara
Rosa Luxemburg i el Che
Guevara continuen sent ad-

mirables però no les de Fidel
Castro i Lenin. Per què? Victor
Hugo diu que la burgesia és el
desig fet satisfacció, és a dir,
que quan la revolució és un
desig és bona, però quan ja
s’ha fet és una satisfacció
burgesa.
F.B.V. Què hauria passat si a Fran-
ça hagués guanyat una revolució
com la seva?
O.R. Em sembla absolutament
impossible, però si haguéssim
guanyat hauríem fet igual
que els altres: començar a
descobrir traïdors, afusellar
els nostres millors amics...
F.B.V. Sense esperança, per què
lluitaven?
O.R. Perquè es poden fer coses
sense esperar guanyar o arri-
bar a realitzar-les, i de vegades
són les més grans. Un amic
em va dir que la poesia con-
sisteix a posar el llistó massa
alt i intentar saltar-lo: sempre
passes per sota, però ho has
intentat i allò és la poesia. Es-
crivint un llibre mai podràs
arribar al que vols, però t’hi
acostes.
F.B.V. Li fa por haver-se convertit en
allò contra el que va lluitar?
O.R. No, però sé que en aquells
moments jo no hauria entès
el que dic ara. No podia en-
tendre aquest escepticisme.
Vist des del punt de vista de
la meva joventut no sóc un
traïdor però sí algú que no
serveix per a la revolució.
F.B.V.El tigre de paper a què es
refereix el títol encara està ins-
tal·lat al poder...
O.R. El tigre de paper eren els
burgesos, els imperialistes,
els empresaris... Però alhora
és molt irònic, perquè en re-
alitat els tigres de paper
érem nosaltres, que pensà-
vem que érem revolucionaris
ferotges que havíem de can-
viar el món... Al cap i a la fi
ara estic parlant amb vostè a
Barcelona perquè he escrit
un llibre, només... No he
canviat el món amb els meus
llibres.
F.B.V. Però amb els seus llibres ja
ha aconseguit més que no pas
amb la lluita política...
O.R. És una altra manera de
considerar el món. Quan es-
cric un llibre m’imagino que
estic fent alguna cosa que
pugui tornar més lliure la
gent que el llegirà. Un llibre
serveix per alliberar la ment,
la imaginació... Crec que faig
alguna cosa que serveix si no
a la humanitat sí a alguns
éssers humans, però no és el
mateix que l’ideal revolucio-
nari.
F.B.V. I un escriptor no és sempre
un revolucionari?
O.R. No. Els que a mi m’interes-
sen són persones insatisfetes
amb l’estat del món, no només
l’estat polític, que mai en te-
nen prou. La intranquil·litat és
un fet comú als escriptors, hi
ha alguna cosa en ella que
porta a la rebel·lió, i potser te-
nen una mateixa arrel, però
no és el mateix intentar de fer
una revolució que escriure un
llibre.


