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Chuck Palahniuk, Heidi Julavits, David Sedaris, Michael Chabon i Jonathan Lethem, fa pocs dies, a Barcelona

“Els meus
pròxims tres
llibres seran de
terror i els
protagonistes
seran monstres
de ficció”

“No ens podem
estar rebel·lant
sempre contra
la nostra
cultura
d’una manera
oberta”

J.S. Vostè diu que la majoria de
coses li van passar quan tenia
menys de 25 anys, però que ales-
hores estava massa col·locat per
escriure-les.
C.P. Sí, reconec que vaig viure
bastantes aventures. Unes
quantes. Suposo que és per-
què les volia tenir, has de fer
un esforç per viure aventures,
has de dir: sí, en vull tenir. I
mira’m ara, ho he aconseguit,
sóc aquí, a Barcelona. Tinc
una vida excitant.
J.S. Doncs no estava clar que ha-
gués fet una bona elecció. Ser es-
criptor no és sinònim de tenir una
vida excitant, no creu?
C.P. Però per mi això no està
estrictament lligat a la pro-
fessió. Vull dir, les aventures
vull que ens passin a mi i als
que m’envolten, sense tenir
en compte a què em dedico. I
diria més, no vull malgastar la
meva vida pensant què he
d’escriure. El que em passi a
mi ha de ser millor que el que
els passi als meus personat-
ges. Per a altra gent pot ser
diferent, però jo, en aquest
sentit, ho tinc força clar.
J.S. La persona per sobre de l’o-
bra...
C.P. Espero que puguin ser
compatibles totes dues coses.
El que és evident, però, és que
si tens diners però no tens
aventures, no pots parlar d’è-
xit.
J.S. Què en pensa d’aquesta ‘Next
Generation’? [Aquesta és l’etique-
ta amb què s’ha volgut agrupar
Palahniuk i diversos escriptors
que ens envolten mentre parlem.
Són a uns metres, també els estan
entrevistant. Michael Chabon, Jo-
nathan Lethem, Heidi Julavits i
David Sedaris. Tots han vingut a
Barcelona per participar en un
‘congrés’ sota els auspicis de l’e-
ditorial Mondadori i l’Institut
d’estudis nord-americans].
C.P. És força estrany, perquè als
Estats Units mai ens hem co-
negut personalment. Sí que
coneixia el que estaven escri-
vint alguns d’ells, però mai
ens hem trobat tots junts en
un mateix lloc. La primera
vegada ha estat aquí, a Euro-
pa. I en part és bo, perquè és
on ens hem pogut relaxar i
deixar de ser, per uns dies,
competidors als prestatges de
les llibreries.
J.S. ¿I això d’agrupar-se en una
generació, com ho veu? Potser l’ú-
nic que els uneix és l’edat... o ni
tan sols això.
C.P. Ni tan sols això... Bret Eas-
ton Ellis, per exemple, que se
suposa que és de la generació
anterior, és més jove que jo. I
per altra banda, David Seda-
ris, que està en el nostre grup,
és fins i tot més gran que jo.
Per tant, el terme generació
només funciona com a forma
de promocionar-nos els uns
als altres.
J.S. ¿Es podria trobar algun pa-
ral·lelisme entre això i el tema re-
current de Chuck Palahniuk pel
que fa a l’obsessió de les persones
per sentir-se dins d’un grup de-
terminat? [Espero que es prengui

bé això de parlar d’ell en tercera
persona].
C.P. Sí. Em sento molt millor
fent això que potser viatjant
pel meu compte per tot Euro-
pa. Estar sempre sol, cami-
nant, mirant... no és divertit.
J.S. Vostè també diu que hi ha una
línia directa en la literatura an-
glosaxona que passa per ‘Ameri-
can Psycho’ (Bret Easton Ellis),
‘Trainspotting’ (Irvine Welsh), ‘El
club de la lucha’ (Palahniuk)... i
que acaba amb els atemptats de
l’11 de setembre.
C.P. Sí, totes tres són novel·les
amb un fort element de
transgressió, però no crec que
aquest to pugui continuar. En
part, als Estats Units, la

transgressió s’ha acabat. La
revolució, després dels
atemptats, passa per ser més
divertit, intel·ligent i encisa-
dor. És l’única manera que la
gent ho accepti. [Parla amb les
cames encreuades sobre la
cadira, no deixa de fer-se
massatges als peus].
J.S. ¿Creu que ara la gent se sent
amenaçada i rebutjaria un llen-
guatge massa directe, com el que
utilitza a ‘Asfíxia’, per exemple?
C.P. Doncs sí. De fet, els meus

pròxims tres llibres seran de
terror i els protagonistes se-
ran monstres de ficció. Per
què? Doncs perquè represen-
taran una part d’Amèrica, pe-
rò els posaré una màscara. I
aleshores, la gent intel·ligent
dirà, oh, aquest llibre repre-
senta aquesta cosa o aquesta
altra. En canvi, la gent estú-
pida veurà tan sols un mons-
tre i no deixarà de sentir-se bé.
J.S. ¿La majoria de lectors no estan
preparats per sentir a parlar de
les coses que realment els fan por?
C.P. Crec que la gent jove sí que
ho està. Vol escoltar i treure
conclusions. Però pel que fa a
la gent més gran, potser no
tenen tan clar això de sen-
tir-se amenaçats. És per
aquesta raó que ja he escollit
aquesta manera de narrar per
als meus propers llibres. El
primer, Lullaby, sortirà publi-
cat als Estats Units al setem-
bre, i gira a l’entorn de les
investigacions d’un periodis-
ta. I el segon, A Period Revival,
és una història que parla de la
immigració. La població està
creixent tant en alguns països
que fa que molta gent pugui
començar a sentir por.
J.S. És trist.
C.P. Però en part penso que per
als autors és bo, perquè ens
obliga a canviar la manera
d’enfrontar-nos a la societat.
No ens podem estar rebel·lant
sempre contra la nostra cultu-
ra d’una manera oberta. És
massa dur. A més a més, tam-
bé crec que si fas servir la iro-
nia, si no parles obertament de
la revolució, la gent pot parti-
cipar més en la lectura del lli-
bre. I això també és bo.
J.S. Chuck Palahniuk té alguna
mena de simpatia pels monstres
reals?

C.P. No, no. No estic d’acord
amb el terrorisme ni amb la
idea de canviar el nostre sis-
tema a costa de la vida de
persones innocents. Els seus
mètodes són massa rudes, vi-
olents. Segur que hi ha ma-
neres molt més intel·ligents
per fer evolucionar la nostra
cultura. La literatura o la
música, sense anar més lluny.
La clau està a canviar la men-
talitat de la gent sense ma-
tar-la.
J.S. Fins i tot diria més, una cosa
és el mètode que utilitzes i una
altra, quina mena de canvi pro-
poses. I en el cas dels monstres que
ens amenacen avui, l’alternativa
és clarament molt pitjor que la
situació actual.
C.P. Esclar. Què volen? Després
de matar tanta gent, no sé què
poden esperar que passi.
J.S. ¿Les obsessions són necessàries
en la vida?
C.P. ¿Les passions són necessà-
ries? Per mi, sí. És el que ens fa
viure, somiar, i és, sobretot, el
que vols per a tu mateix. Però
quan no pots aconseguir-les, o
quan la teva passió és un sen-
timent que et porta a l’auto-
destrucció, com la beguda o la
violència, és quan es conver-
teix en una obsessió.
J.S. És el que li passa a Victor
Mancini, el protagonista d’‘Asfí-
xia’...
C.P. Ell necessita sentir-se ena-
morat d’algú, però no ho
aconsegueix... I això és el que
el condueix a obsessionar-se
amb el sexe i a tenir certs
comportaments.
J.S. Quan parla d’obsessions, vostè
se centra en el sexe i la violència.
C.P. Diguem que les obsessions
més comunes són el menjar i
la beguda, però són massa
avorrides. Si em fixo en altres

és perquè estilísticament són
més dinàmiques. Menjar ho
pots fer tu sol, en canvi bara-
llar-te no és tan fàcil.
J.S. Doncs a ‘El club de la lucha’ no
sembla que això fos un entrebanc.
C.P. No, no ho era. I vaja, aquest
era un dels punts que més em
preocupaven de l’adaptació al
cinema de David Fincher. No
sabia si seria capaç de reflectir
aquest personatge amb dues
cares [Brad Pitt i Edward Nor-
ton a la pantalla] que lluitava
contra si mateix. En el llibre
veia molt clara la frustració
que el portava a fer estupide-
ses, però em feia por la tras-
lació al cinema. Així com
també em feia por que es fes
una pel·lícula només pensada
per ser comercial a l’estil
Hollywood... Però finalment
crec que no va ser així i estic
molt content de com va que-
dar. De fet, Asfíxia també tin-
drà una versió cinematogràfi-
ca. Ja estan treballant en el
guió.
J.S. [He llegit que Palahniuk està
obsessionat per perfilar-se els lla-
vis com Brad Pitt, però no m’ho
acabo de creure.] Per què creu que
a la gent l’atrau la violència?


