
◆ C U L T U R A ◆ III
A V U I

dijous

6 de juny del 2002

E L Q U I O S C

Anant en bici

P E P O T A M A R I T

Idees. Número 12.
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, desembre, 2001.

E
l número 12 d’Idees és
un monogràfic titulat
Idees per a després d’una
guerra. 400 anàlisis so-
bre l’evolució del conflic-

te. Dividit en quatre apartats,
podem trobar els següents te-
mes: Geopolítica i geoestratègia,
amb els temes Les claus del con-
flicte de l’11 de setembre, ¿Davant de
quin tipus de conflicte ens trobem? i
Reptes i previsions de futur; Geocul-
tura, amb els temes Xoc de cultu-
res i de civilitzacions, ¿Hi ha cultures
superiors a les altres?, Tot explicant
la pluralitat de l’Islam, Islam, mo-
dernitat i democràcia, Les arrels de
la violència i La globalització, des-
prés de l’11-S; Una mica més enllà,
amb els temes Violència, dret i
justícia en una era global (D. Held),
Les claus de la nova geopolítica del
segle XXI (A. Segura), Islam i Occi-
dent (S.P. Huntington) i Raons en
contra de la confrontació Islam/Oc-
cident (G. Martín); tanca el mo-
nogràfic l’apartat Annexos, que
inclou una cronologia, un
glossari, declaracions de líders i
institucions i una bibliografia.

Àrnica. Número 53.
Consell Comarcal de les

Valls d’Àneu.

Esterri d’Àneu, juny, 2002.

U
n dels interessants
reportatges d’a-
quest edició d’Àrnica
és De Lhasa a Kàt-
mandu en bicicleta,

amb text i fotos de Pere Oller
que va recórrer un total de
1.100 quilòmetres i va superar
6.000 metres de desnivell per
l’altiplà més alt de la Terra,
entre els 3.000 i els 6.000 me-
tres d’altitud.

Un altre dels temes d’esta-
cats és el reportatge La forta-
lesa d’Arbeca. Dos escenaris de
memòria virtual per a entendre la
iberització, a càrrec del cate-
dràtic de prehistòria Emili
Junyent.

En l’apartat de ressenyes li-
teràries tenim comentaris so-
bre: Cabrera, l’illa sense nom, de
Biel Servera i Miquel Rayó, Ar-
ticles, de Ramon Barnils, Projec-
te de felicitat, d’Emili Bayo, L’a-
ventura de narrar i els seus mo-
ments inefables, d’Andreu Ayats,
i Cartes a la meva mare, de Marta
Alòs, entre d’altres.

ONG

Tretzevents. Número 788.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, maig, 2002.

A
quest número de
Tretzevents s’obre amb
una portada on apa-
reix el personatge Jo-
anot el Robot en ver-

sió clònica, aquesta creació de
Daniel Boada (autor de la tira
Granotes i cuques en aquest diari)
que també ocupa la pàgina dos
i, del mateix autor, podem lle-
gir la historieta Mala fama, de la
sèrie Porqueries.

Altres temes d’aquest mes
són: un poema de Lola Casas
titulat Descoberta i il·lustrat per
Mercè Cannals; un conte de
Salvador Avià titulat El geni del
cafè i il·lustrat per Marta Bala-
guer; i tres reportatges: un de
Ricard del Río titulat La pri-
mavera, l’estació de les flors, el
segon d’Eva Buch titulat Ani-
mals sagrats de l’antic Egipte al
Museu de Montserrat i el tercer
de Joan de Déu Prats que ens
parla de Gani, un compositor
i músic de llaüt kurd.

A més de les seccions i cò-
mics habituals de la revista.

ONGC. Número 9.
Acció Solidària-IGMAN.

Barcelona, primavera, 2002.

A
questa publicació
d’organitzacions no
governamentals cata-
lanes arrenca amb
una entrevista a José

María Mendiluce. El premi No-
bel portuguès José Saramago
signa l’article Aquest món d’in-
justícia globalitzada, en què afir-
ma que des de l’ecologia fins a
la literatura passant per la
Guerra de les Galàxies, tot es
discuteix, menys el sistema de-
mocràtic.

L’antropòleg Albert Sánchez,
a l’article Les ONG, els nens i la
guerra, ens dóna dades com ara
que el treball forçat i la repres-
sió colonial van causar, en no-
més quinze anys i sota domini
belga, entre vuit i deu milions
de morts al Congo.

La doctora Mònica Botta sig-
na l’article Sida i Àfrica. Accions
efectives contra el lament caritatiu.
Sílvia Faràs ens explica l’origen
i actualitat de RAWA, l’Associa-
ció Revolucionària de Dones de
l’Afganistan, que es va formar a
Kabul el 1977.

Una hora amb Chuck
➤ Ho constato, Chuck Palah-
niuk no sembla tenir res a
veure amb els personatges de
les seves novel·les. Almenys
aquí, immers entre els altres
escriptors que els editors (en
aquest cas, l’editorial Monda-
dori) han decidit anomenar
The Next Generation. O sigui, la
nova generació d’autors
nord-americans en què també
es poden incloure noms com
ara Dave Eggers, Denis John-
son, Richard Powers, David
Foster Wallace, Michael Cha-
bon, Heidi Julavits, Jonathan
Lethem i David Sedaris. Els
quatre últims, més Palah-
niuk, es van passar per Barce-
lona entre el 21 i el 23 de
maig per parlar sobre litera-
tura, influències i altres acci-
dents de la vida. A tots ells els
podem trobar a:
www.thenextgeneration.org.

A mesura que sento parlar
a Chuck Palahniuk, nascut a
la petita població de Burbank
el 1964, descobreixo que,
malgrat totes les històries que
giren al voltant de la seva

persona, mai seria un amic
etern dels protagonistes de les
seves obres. Almenys això em
fa creure. Es va llicenciar en
periodisme, però el seu camí
va anar per uns altres llocs.
Fer de mecànic va ser transi-
tori. Primer, les editorials li
van rebutjar Invisible Monsters,
però ell va continuar anant
als grups d’escriptura. No ho
confongueu amb grups de te-
ràpia per a escriptors inèdits.
De fet, d’allà va sorgir El club
de la lucha (en castellà, Much-
nik, 1996), amb el suport de
Tom Spanbauer. L’adaptació
cinematogràfica de la incisiva
novel·la, a càrrec del director
David Fincher, va convertir a
l’autor en una mena d’icona
sorgida de l’Amèrica profun-
da. Després van veure la llum
El superviviente (en castellà,
Muchnik, 1999), per fi Invisible
Monsters (en castellà, Monda-
dori, 2002) i el més recent As-
fíxia (en castellà, Mondadori,
2001, i, en català, Columna,
2002).

He llegit per alguna banda

que fa uns anys Palahniuk
s’ho passava bé barallant-se.
També he llegit que el seu avi
va matar gairebé tota la seva
família i que tot seguit es va
suïcidar. Fins i tot he llegit
que l’escriptor té un passat
com a estrella del rap. Això
últim, em promet l’autor que
és absolutament fals.

No t’obsessionis, aquestes
coses passen. El personatge
se’t pot escapar de les mans.
L’argentí Rodrigo Fresán ja
parla del Club Palahniuk. Si
fas un volt per la seva pàgina
web, www.chuckpalahniuk.net,
veuràs que no és una exage-
ració. No et refiïs mai d’Inter-
net. Els devots de la seva obra
el volen convertir en una me-
na de guru. ¿És una provoca-
ció? Ho constato, ens donem
la mà per acabar l’entrevista,
fins i tot diria que no deixa de
riure, però no aconsegueixo
que em trenqui el nas d’igno-
rant periodista de preguntes
aburgesades. Decepció? Ni tan
sols un fuck you per a la meva
gravadora.

E N T R E V I S T A

Chuck Palahniuk
Novel·lista nord-americà

➤ ➤ ➤

“Puc escriure
històries que
semblin molt
fantàstiques,
però estic
tractant temes
realistes”

C.P. Sobretot perquè la fa riure.
Però això serveix amb la vio-
lència i amb tot. La gent no vol
estar preocupada, sinó sentir-se
lliure. Per exemple, si et pots
riure d’un càncer, et sents amb
molta més força per enfron-
tar-t’hi. No parlar-ne és un er-
ror.
J.S. Ens podem riure de tot?
C.P. En principi, sí. És la teva
millor arma fins que et moris.
J.S. Aquest és el to constant de la
seva literatura..., aquesta línia en-
tre la violència de formes i la ironia
de continguts.
C.P. És que mai pots parlar d’un
tema seriós d’una manera seri-
osa. Seria massa fort i ningú ho
llegiria. Jo intento que la gent
s’entretingui, per això escric
sobre temes que poden ser
molt seriosos, però d’una ma-
nera simple i divertida. Un lli-
bre, per si sol, ja demana un
cert esforç. Et demana concen-
tració i temps, molt més que
una pel·lícula, posem per cas,
així que no pots complicar-ho.
J.S. Però el que sí que es permet Pa-
lahniuk és jugar una mica amb el
concepte del caos.
C.P. Sí, perquè també penso que
presentar-li un caos al lector, el
porta a voler saber què és el
que està passant realment. Es
pot confondre, perdre per la
narració..., i aleshores no té
més remei que confiar en mi
com a autor.
J.S. ¿El caos a la literatura i a la
vida real?
C.P. Si no hi ha caos, no hi haurà
un canvi real. No es pot passar
d’un punt a un altre totalment
diferent sense trepitjar un
punt intermedi, i aquest és el

caos. Aquesta és sovint la causa
per la qual no evolucionem
més, perquè a la gent se li fa
complicat acceptar el caos com
a situació en què es posen en
dubte moltes de les coses en
què se sustenten. Els sembla
terrible, quan en realitat no
hauria de ser així.
J.S. I pel que fa als seus mètodes de
treball com a escriptor... ¿És també
caòtic?
C.P. Molt caòtic. ¿Que ja sé com
seran els meus tres pròxims
llibres? Diguem que sé sobre
què escriuré, però no tinc ni
idea de com ho faré. No és mai
el mateix procés. Apareixen
idees, van prenent forma per

separat i, al final, es posen en
comú. Ho he fet així des del
principi, fins i tot quan encara
no m’havien publicat cap lli-
bre.
J.S. [La llegenda diu que ‘El club de
la lucha’, el 1996, l’hi van publicar
després d’enviar-la amb un ‘fuck
you’ (que us fotin) a un grup d’e-
ditors.] ¿En aquella època ja pen-
sava que es podria convertir en un
escriptor d’èxit?

C.P. Com ara? ¿Envoltat de peri-
odistes fent entrevistes? Sem-
blo una estrella de rock! No, no
m’ho pensava. Als EUA estàs
boig si penses que pots arribar
a viure del que escrius. Jo no
creia que mai pogués arribar a
guanyar ni un dòlar amb això.
Si escrivia era perquè treba-
llant com a mecànic tenia la
sensació que estava llençant a
les escombraries part de la
meva vida, i per això em vaig
esforçar a poder fer el que re-
alment m’agradava.
J.S. Llegir també era una passió?
C.P. Sí, considero que llegeixo
molt. Cent llibres l’any, més o
menys.
J.S. ¿I d’on venen les grans influèn-
cies, de la vida o de la literatura?
C.P. De la literatura, no. Encara
que hi ha gent que em vol
comparar amb autors com ara
Don DeLillo, jo el que vull és
construir la meva pròpia veu.
De fet, de tots aquests llibres
que llegeixo només tres o qua-
tre són novel·les... La resta són
biografies, llibres d’història, de
text... A més a més, quan jo
mateix estic escrivint alguna
cosa, no m’agrada llegir les
novel·les dels altres, perquè in-
evitablement acabaré agafant
les seves idees i no ho vull. La
meva intenció és que surtin de
mi mateix.
J.S. Per molt desconcert que ens creï,
la seva obra està basada en la rea-
litat.
C.P. Dels meus amics de Port-
land, ja ho deia al comença-
ment. Puc escriure històries
que semblin molt fantàstiques,
molt, però, en el fons, estic
tractant temes realistes, de
pors que tots podem tenir.


