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Tres dones tenen molt a veure amb l’èxit
internacional de Michael Cunningham (Cincinatti,
1952). Una, Mrs. Dalloway, és de ficció, i les altres
dues, Virginia Woolf i Nicole Kidman, són de
debò. Les tres passegen per Les hores (Edicions
62/El Aleph), tercera novel·la de l’escriptor nord-
americà, que li va fer guanyar el premi Pulitzer
del 1999 i el PEN/Faulkner i que es va convertir
en pel·lícula el 2002. Però hi ha vida abans de
Virginia Woolf. Si més no per a aquest autor
format al taller d’escriptura creativa de la
Universitat de Iowa i que ara ensenya escriptura
a la Universitat de Columbia a Nova York. Abans
de la fama i el reconeixement, Cunningham ja
havia escrit Una casa en el fin del mundo
(Quinteto) i De carne y hueso (El Aleph). I també

n’hi ha després, com demostra Dies memorables
(Edicions 62/El Aleph), la nova novel·la amb
cameo de luxe: Walt Withman.
Cunningham no vol ser una criatura preciosa
que només viu al món de l’alta literatura.
Confessa que li agraden els gèneres populars i
les pel·lícules i no rebutja escriure guions de
cinema. En va fer un per a La casa del fin del
mundo, de Michael Mayer (2004), sobre una
novel·la seva, i n’acaba d’escriure tres d’una
tirada: un per a Julia Roberts, un altre sobre
Freddy Mercury i un tercer per a Martin
Scorsese i Mick Jagger sobre la indústria
musical. Ara vol tornar a la novel·la. I ja sap
sobre què vol escriure, tot i que encara no s’hi
ha posat i no ens ho ha volgut explicar.

A Les hores era Virginia Woolf,
en aquest és Walt Whitman. ¿No
el preocupa que l’etiquetin com
l’escriptor que necessita altres
escriptors per escriure?
Ja hi vaig pensar, però crec
que el que has de fer, com a
escriptor, és escriure el llibre
que té més sentit per a tu i
oblidar-te de les etiquetes.
No tenia intenció d’incloure
Walt Whitman ni cap altre
autor a Dies memorables.
Quan vaig començar a es-
criure era molt conscient
que ho faria sobre un lapse
d’uns 300 anys de la història
dels Estats Units i que anava
a tractar una època molt di-
fícil i fosca. Walt Whitman
va escriure el poema èpic
americà i ho va fer als inicis
de la història americana,
quan semblava que els EUA
es convertirien en un país
extremadament democrà-
tic, justament els EUA que
no existeixen avui dia. Així
em va semblar important in-
cloure justament Whitman
perquè exemplifica l’essèn-
cia dels EUA i també com a
representació de la capacitat
humana de tenir esperança.

¿Whitmanexpressatotelqueels
EUA haurien pogut ser?
Sí, del tot. No era un boig, no
va escriure sobre uns EUA
perfectes, però sí que va es-
criure sobre uns EUA joves,
que no deixaven de ser una
nació molt prometedora.

Igual que a Les hores, la novel·la
s’estructura en tres episodis, ara
narrats successivament i amb
gèneres diferents, una història
de fantasmes, un thriller i cièn-
cia-ficció. Per què ha fet aquest
experiment?
Perquè aquests gèneres po-
pulars semblaven idonis per
parlar dels diversos períodes
dels EUA que toco al llibre. I
també perquè m’encanten
aquests gèneres i tinc la sen-
sació que no es prenen prou
seriosament. Crec que molt
del que s’escriu als EUA avui
dia, i que és bo, s’escriu dins

dels gèneres. No només volia
escriure fent servir els gène-
res sinó també respectant
les seves convencions i pre-
nent-me les seves formes
d’una manera seriosa.

Quin va ser el més difícil?
L’últim, la ciència-ficció.
Va ser molt difícil, tenia la
sensació que era molt ar-
riscat inventar-me un món
inexistent.

Per què són tan tristes les histò-
ries que explica?
Perquè és difícil escriure un
llibre ubicat als EUA d’avui
dia que no impliqui gent que
intenta viure en un món tan
trist i difícil com el que tenim
ara. Penso que el llibre té un
final feliç, però només crec
en els finals feliços quan sor-
geixen del pitjor que li pot
passar a la gent. Qualsevol
altra cosa semblaria molt
gratuïta.

Així és que vaig introduir al-
guns elements del western
en la història de ciència-fic-
ció. I vaig decidir no fer la
novel·la romàntica perquè
vaig llegir una dotzena de
novel·les romàntiques i no
em van agradar. Em van fer
l’efecte que totes seguien la
fórmula, que no eren reals. I
jo volia escriure només amb
gèneres que respectava.

Per què en cadascun dels episo-
dis hi ha un nen deforme?
Cadascun dels personatges,
l’home, la dona i el nen són
freakies, d’alguna manera. I
un nen és tan innocent que
no pot ser freaky. Pensava
que havia de tenir alguna
cosa que el convertís en un
marginat, i així equiparar-lo
a l’home i la dona.

¿No és un recurs per reclamar
l’atenció sentimental del lector?
Quan escric intento que mai
hi hagi reaccions sentimen-
tals del lector. Mai vaig pen-
sar en el nen com un objecte
per suscitar pena.

¿I la dona extraterrestre amb
passat subversiu?
La dona, en les tres reencar-
nacions, és en certa manera
un alien. És una immigrant
irlandesa, en la primera his-
tòria, que està ubicada en un
moment de la història dels
EUA en què es tenia por i un
cert odi als immigrants. En
la segona és negra, i, sí,
d’acord, en la tercera histò-
ria el llistó de la diferència
se’n va una mica més enllà.
Però és només una qüestió
de nivells de diferència.

Immigrants, marginats visiona-
ris, androides i àliens desfilen en
una peculiar parada dels mons-
tres. És així com veu Amèrica?
Crec que és una qüestió de
com defineixes un freak. Per
a certes persones, una dona
negra és una freak i per a
una dona negra, un home
blanc amb vestit i corbata
potser és un freak, però com
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que l’home blanc amb vestit
i corbata és el que té poder,
pot decidir el que és freak o
no. Jo, quan penso en Geor-
ge Bush, la paraula freaky
em ve immediatament...

Per sobre de tots aquests frea-
kies hi hauria la màquina. ¿Els
seus personatges són només
peces per alimentar la màquina
o poden escapar-se’n?
Les dues coses. El llibre parla
molt dels EUA tecnològics i
industrials. Comença amb el
tancament de l’època agrà-
ria, quan tothom i a tot arreu
vivia pendent de les necessi-
tats, de les estacions, i van
canviar per començar a
viure com vivim ara. És part
d’un procés mecànic gegant
en el qual cadascú té un petit
paper. No estic en contra de
la tecnologia, però és un
canvi profund, la gent està
intentant viure d’una mane-
ra que tingui sentit en un
món que ha canviat moltís-
sim en els últims 150 anys.

Creu que Dies memorables es
passeja per les pors dels EUA?
Sí, de les meves pors. El
futur que imagino no té per-
què ser així, però tenim uns
EUA que han declinat com a
potència mundial, estan con-
taminats, dirigits per fona-
mentalistes religiosos i cor-
poracions... La gent no sap
què està passant ni què ha
de creure. És una cosa total-
ment creïble. I fa por.

¿La novel·la vol cridar l’atenció
de la gent sobre aquest fet?
Sí, crec que això és una altra
raó per la qual les novel·les
existeixen. No crec que una
novel·la meva tingui una re-
percussió política. M’encan-
taria, però no crec que Dick
Cheney entri a l’oficina de
Bush i li digui que, després de
llegir lanovel·la,creuquehan
de canviar la seva política.
Per això crec que és impor-
tant escriure el que escrius,
però això no ha de substituir
l’acció política directa.
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“Escriure no ha de substi-
tuir l’acció política directa”

Un final feliç que apunta cap al
western...
Sí, acaba amb una persona
dalt d’un cavall enfilant cap
al món obert. La clàssica
imatge nord-americana, si és
que mai n’hi ha hagut cap. Al
principi vaig pensar que hi
hauria cinc històries. A més
d’aquestes tres, un western
i una novel·la romàntica.
Volia tocar els gèneres prin-
cipals. Però després em va
semblar que cinc era massa.


