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ROBERT RAMOS

Chuck
Palahniuk:
“Als Estats

Units, la
transgressió
s’ha acabat”

J O R D I S A L V A T

La fama de persona peculiar el precedeix. La
violència de les narracions del nord-americà
Chuck Palahniuk incomoda. La novel·la
‘Asfíxia’ (Columna, en català, i Mondadori, en
castellà) és un viatge, divertit i agre, per les
obsessions de la vida moderna, el sexe, la
solitud, la violència...

J.S. El seu primer viatge a Barce-
lona...
C.P. Sí, sí, esclar. I vinc de la
meva primera vegada a París,
també. [Mentre s’asseu a la
cadira, comença a treure’s les
sabates]. Vinc d’una família de
l’extraradi de Portland. De fet,

sóc la primera persona de la
meva família que ha sortit
mai d’Oregon.
J.S. ¿I no l’ha temptat això de
traslladar-se a una de les grans
capitals dels Estats Units, com per
exemple Nova York?
C.P. Hi he anat alguns cops de

visita..., però, bé, els meus
amics viuen a Portland i jo
escric els meus llibres a partir
del que m’expliquen els meus
amics. Ells parlen moltíssim.
No paren, sempre tenen coses
a dir-me. Per tant, no podria
fer literatura si visqués en un

altre lloc. De fet, conec poca
gent a Nova York. A més a
més, a Portland hi ha molt
poques coses a fer, així que
em queda molt de temps per
escriure.
J.S. Creu que a les grans ciutats la
gent no parla?

C.P. Sí que parlen, però jo, a
Nova York, no hi conec gaires
persones que m’expliquin
històries interessants. I això és
essencial. Ja l’hi dic, en el meu
cas, els meus amics són el
primer pas de moltes pàgines.
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VIII
Entrevista amb
Júlia Blasco
. .....................................................
L’editorial 3i4 ha publicat ‘Joan
Fuster: Converses filosòfiques’,
obra amb què la filòsofa Júlia
Blasco va guanyar l’última edició
del premi Joan Fuster i en què
recull les converses que va
mantenir amb Fuster entre el
1979 i el 1981.

X
El cas d’Alcàsser vist
per Joan M. Oleaque
. .....................................................
El periodista Joan M. Oleaque va
guanyar l’Octavi Pellissa d’assaig
del 1997 amb l’obra que ara ha
publicat Empúries: ‘Des de la
tenebra. Un descens al cas
Alcàsser’. 300 pàgines
apassionants de periodisme
d’investigació en estat pur.

XII
El nou poemari
de Jaume Subirana
. .....................................................
Jaume Subirana, l’autor de ‘Final
de festa’, obra amb què va
guanyar el Carles Riba del 1988, i
del celebrat ‘El rastre de l’animal
més lliure’, ha publicat el seu
quart poemari, ‘En altres coses’
(Edicions 62/Empúries), un recull
que suposa un canvi de rumb.


