
AVUI
DIMECRES, 28 DE SETEMBRE DEL 2005 3Entrevista

David Sedaris narrador nord-americà

“Si no pogués llegir en veu
alta deixaria d’escriure”
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És difícil trobar en el
panorama literari europeu
una figura com la de David
Sedaris. La majoria
d’escriptors d’aquí es passen
el dia tancats en solitud
escrivint, fan breus gires de
promoció de les seves noves
obres i reduïts cicles de
conferències adreçats a un
públic lector o acadèmic.
Sedaris funciona com una
autèntica estrella del rock: fa
gires de lectures amb públic i
apareix en programes de
ràdio, i aquesta activitat
d’entertainer condiciona tant
la seva escriptura que el ritme
és l’eix que ho vertebra tot.
Practica un humor descordat,

construït amb l’estil autocrític
nord-americà i amb episodis
habitats per personatges
extravagants que molts cops
busca entre la seva família. El
seu pare es pren els antibiòtics
del gos, la cuina d’una de les
germanes no té rajoles perquè
les va arrencar per pagar el
lloguer, una altra germana
pateix més pels animals que
per les persones... I, per sobre
de tots, Paul, una mena de
Torrente a l’americana, que ha
ensenyat el gos a menjar-se
els cagallons per no haver-los
de recollir del terra i que
protagonitza un dels
casaments més desmanegats
que s’han vist mai.

La seva família és realment tan
freaky com vostè la retrata?
No crec que siguin autèntics
freakies, són gent que conec de
tota la vida i per això em sem-
blen normals. Hi ha altres fa-
mílies més freakies.

I ells, què opinen de sortir a les
seves històries? No ho veuen com
una invasió de la seva privacitat?
Cada cop que escric sobre algú
de la meva família, els passo el
text perquè ho vegin abans.
Estic disposat a canviar o alte-
rar el que no els sembli bé. Per
exemple, jo mai escriuria sobre
alguna cosa que els impedís
aconseguir una feina, com ara
el consum de drogues. Tothom
té secrets i jo no els divulgo. Em
moro de ganes de fer-ho, però
no ho faig.

Alguna vegada algú s’ha enfadat
amb les seves històries?
Vaig publicar un relat fa un pa-
rell de mesos i era important
per la trama que esmentés el
meu exnòvio. Mai vaig posar el
seu nom, vaig fer tot el possible
perquè semblés un paio decent,
i em va escriure una carta molt
enfadat. El cas és que es va ficar
al llit amb 26 persones quan es-
tàvem junts. Crec que en un
concurs de gilipollas guanya ell.

Fa lectures públiques i en progra-
mes de ràdio. Escriu perquè el lle-
geixin o perquè l’escoltin?
Jo escric per poder-me llegir en
veu alta. En principi, la idea és
per llegir-ho jo en veu alta, però
m’afalaga molt quan la gent em
diu que ho ha llegit en veu alta.

Costa molt fer riure?
Vaig fer una lectura amb una
amiga que es diu Sarah Vowell
fa uns mesos i em va dir: “No ho
entens? Riuran de qualsevol
cosa que diguem”. Moltes vega-
des, quan la gent va a un teatre
vol riure, per això ja fa l’esforç
de fer-ho més evident. La barre-
ja és una de les coses que
m’agraden de les gires que faig.
Per exemple, una nit vaig llegir
a Berkeley i potser hi havia
3.000 persones, rient, i la nit se-
güent vaig ser a Pittsburgh,
amb un públic de gent amb en-
trades de temporada, o sigui, ve-
llets. La setmana abans havien
escoltat John Updike i arriben i
em troben a mi. Segur que pen-
saven: “Qui cony és aquest?”. La
meva feina va ser que no se
n’anessin del teatre. L’única
cosa que vaig tenir al meu favor
és que eren tan vellets i estaven
tan malalts que no podien mar-
xar amb facilitat. Està bé tenir
un repte així. Està bé saber que
hi haurà un públic que respon-
drà sense cap problema, però
també que n’hi haurà un altre
que no té ni idea de qui ets i que
has de fer el que calgui perquè
no abandonin els seients.

Es considera entertainer o literat?
Crec que em considero més un
entertainer. És una bona pre-
gunta aquesta, perquè hi ha
certa vergonya en la resposta.
És com quedar despullat, expo-
sat, admetre que vols que et
prestin atenció. Perquè el que
vull és entretenir i això sempre
em feia vergonya, em sentia de
tercera fila. I per això m’encan-
ta escriure per a The New Yor-
ker: Cada cop que penso que
només sóc un escriptor de ter-
cera fila que entreté, de segui-
da afegeixo “ei, que escric per a
The New Yorker”.

Disfruta més quan està amb el pú-
blic que quan està escrivint?
Sí. Si em tallessin la llengua i no
pogués llegir en veu alta, deixa-
ria d’escriure.

Davant del públic, improvisa o es
limita a llegir el que tenia previst?
Sempre em limito al que tinc
escrit i quan arriba el torn de
preguntes, improviso.

Com defineix el seu l’humor?
L’absurd és el que més m’inte-
ressa... Hi ha el tipus especial
d’humor que tenia Dorothy
Parker, que surt de l’astúcia. I

això ho tens o no ho tens. I jo no
ho tinc. Per això no em sento
adequat per practicar-lo. Ho
puc apreciar, però no ho puc fer.

Hi ha una nova generació d’autors
–Sarah Vowell, Neal Pollack, Dave
Eggers– que reconeixen influènci-
es seves. Vostè, de qui en reconeix?
Principalment de gent de ràdio
i d’escriptors d’històries curtes.
No necessàriament humoris-
tes. Simplement m’agradava
com van muntar el conte, com
escrivien. Escriptors com ara
Tobias Wolff i Flannery O’Con-
nor. I jo no sóc com ells. M’en-
cantaria ser-ho. Em vaig passar
anys intentant-ho. Segueixo in-
tentant-ho de tant en tant. La
gent em diu: “Mira, aquí tinc un
conte. Escric igual que tu”. I
m’ho miro i penso: “Déu meu,
escric així?”. Suposo que Flan-
nery O’Connor pensaria el ma-
teix si veiés un dels meus con-
tes. La gent que jo adoro, que
reverencio, m’odiaria.

Les seves històries fan pensar en
el Woody Allen més jove...
Potser perquè em rebaixo a mi
mateix, em converteixo en el
blanc del meu humor. Però jo
no ho veig així. Amb aquest
últim llibre, cada cop que
m’adonava que estava buscant
la rialla, ho suprimia. El que
passa és que, de llegir-ho en veu
alta tantes vegades, arribava
un punt, quan s’acostava el mo-
ment en què el públic riuria,
que pensava: “Què passaria si
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“De l’humor,
l’absurd és
el que més
m’interessa”

“Em
considero
més un
entertainer
que un
literat”

La família dóna molt de joc

trec l’acudit i, en comptes de
l’acudit, escric el que sento de
debò?”. I això és el que vaig fer.

Tot i el sarcasme, la sàtira, la críti-
ca social, en aquest llibre l’humor
cedeix protagonisme a la memò-
ria, al record nostàlgic de la famí-
lia. Continuarà per aquesta via?
Ara mateix estic intentant una
cosa totalment diferent. És una
mica difícil perquè quan vaig
anar a lectures, a escoltar altra
gent, em vaig adonar que si
estàs escrivint la veritat o el
que sembla que sona a veritat,
la gent escolta molt atenta. Si
escrius ficció en tercera perso-
na, la gent escolta a mitges. Úl-
timament he estat escrivint
faules, perquè si algú em diu:
“Feia tres mesos que la tortuga
i l’esquirol eren amics quan van
trencar”, a mi m’interessa mol-
tíssim. Les faules són contes
purs, però m’he adonat, en lle-
gir-los en veu alta, que són les
dones les que em vénen a dir:
“M’ha encantat això de l’esqui-
rol”, i els homes no, ells prefe-
reixen les històries en què surt
el meu germà...

Necessita reinventar-se constant-
ment, doncs?
No cal reinventar-se per escriu-
re, però quan un llibre surt al
mercat has de tenir una histò-
ria nova per explicar. Estàs fent
una pila d’entrevistes i has de
tenir alguna cosa nova perquè
puguin parlar. O sigui que, en el
pròxim llibre, canviaré de sexe.

Entrevista
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