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El 1985 Bret Easton Ellis (Los
Angeles, 1964) es va convertir
amb Menys que zero en una nota
dissonant en la cultura d’un país
que ballava al so de Michael
Jackson. Era la denúncia no
només d’un estil de vida que
coneixia bé –sexe, drogues i
rock&roll–, sinó també dels anys
80 de l’era Reagan i, de manera
indirecta, de l’estil de vida
occidental. Però el 1991 encara va
arribar més amunt amb l’èxit
indiscutible d’American Psycho,
el retrat violent, sàdic i ple de
sexe de Patrick Bateman, un
assassí en sèrie. Amb tot, com si
fos un efecte bumerang, la fama i
els milions de dòlars se li van
girar en contra.
Després d’altres novel·les no tan
controvertides, com ara Les lleis
de l’atracció (Columna, 1991) i

Glamorama (Proa, 1999), l’enfant
terrible de les lletres nord-
americanes publica, amb molt de
ressentiment i sense caretes,
Lunar Park (Columna en català i
Mondadori en castellà). Es tracta
d’un relat escrit en primera
persona en què combina la
realitat amb els elements
sobrenaturals, sense oblidar la
resurrecció de Bateman. Aprofita
l’avinentesa d’aquesta obra per
redimir-se del seu passat de
llibertinatge, fer les paus amb el
seu pare, mort el 1992, i
exorcitzar els dimonis interiors
que fa anys que el turmenten.
I és que, com diu l’escriptor
Thomas McGuane a Panamá, el
risc de l’ofici de convertir-se un
mateix en espectacle és que, a
llarg termini, també acabes
comprant una entrada.

Quina necessitat tenia de ressus-
citar Patrick Bateman?
Per bastir Bateman vaig es-
merçar tres anys de la meva
vida amb un control absolut
sobre ell. Però quan es va publi-
car American Psycho em vaig
adonar que en perdia el control
i es va anar convertint en un
altre animal, molt diferent de la
intenció amb què havia estat
creat. Fins i tot encara ara
venen ninots de Bateman per
Internet i la gent se’n disfressa
per Halloween. Bateman havia
esdevingut un personatge real
que m’estava turmentant sobre
manera. Però si un autor pot
crear, se suposa que també pot
destruir, no? Si jo havia creat
Patrick Bateman, vaig pensar
d’escriure un relat en què ell i el
seu món fossin eliminats. Es
tractava de traslladar-me al
passat, avançar cap enrere i re-
tocar alguna cosa.

Però, per què vol assassinar Bate-
man? Al capdavall va ser un dels
personatges que el van portar a
l’Olimp de la fama i l’èxit.
Malgrat que American Psycho
em va donar a conèixer mun-
dialment, jo ja havia irromput
uns anys abans amb Menys
que zero. I, sincerament, l’únic
que puc dir és que l’èxit i la
fama han quedat reflectits en
un any d’emocions i dinou
d’humiliacions i vergonya. Han
tergiversat la meva relació
amb el món, he perdut molts
amics, han alterat les meves
relacions amoroses, la meva
reputació ha estat sota mí-
nims... El meu pare no em par-
lava, però de cop i volta em di-
rigia la paraula, perquè era
famós i guanyava molts diners.
Tot plegat per culpa de l’enve-
ja, les falsedats i les urpes de la
premsa groga. Qualsevol begu-
da vessada en un bar suggeria
borratxera; sopar amb Judd
Nelson i Robert Dowmney J.,
que protagonitzaven l’adapta-
ció cinematogràfica de Menys
que zero, indicava mal com-
portament; una inofensiva re-
unió per parlar del guió amb
Ally Sheedy es presentava com
una relació sexual... Tothom
volia sortir amb mi i em volien
només una cosa: perquè era
Bret Easton Ellis, un escriptor
d’èxit. Però la meva vida –i el
meu nom– s’havia convertit en
una broma repetitiva i sense
gràcia. La fama era una vida
codificada: un lloc en què havi-
es de desxifrar constantment
allò que la gent volia de tu, tre-
pitjant sempre un terreny re-
lliscós; un món en què a la llar-
ga sempre t’equivocaves a
l’hora d’elegir. La meva vida
era una voràgine de mentides.
És el que feia per complaure la
resta. La vida física d’un es-

criptor és bàsicament estan-
cament i per combatre aques-
ta limitació s’ha de construir
un món i un jo diferents cada
dia. Si miro enrere, en els 42
anys de vida real, l’únic que
puc veure és merda. He evolu-
cionat poc i això es deu a les
circumstàncies de la meva
vida. Vaig assolir fama i diners
massa jove, sense tenir cap
responsabilitat familiar, fet
que em va permetre durant
anys exercir d’adolescent. Molt
més que qualsevol amic meu.
He patit el complex de Peter
Pan i he estat un nen fins fa

dos dies, quan la mateixa vida
ha decidit acabar amb aquest
complex. La relació amb el
meu pare i haver guanyat
molts diners de jove van modi-
ficar la meva vida, vaig pren-
dre un rumb equivocat i no
vaig saber cuidar assumptes
tan importants com l’amistat.
Era massa jove per entendre-
ho. Però bé, malgrat tot, el que
vaig aprendre de tenir èxit tan
aviat és que mai no vaig sentir
enveja de l’èxit dels altres.

Què és el que més el va sorprendre
de l’odi cap a vostè?

Que la crítica més demolidora
provingués de l’esquerra del
meu país. Va ser l’esquerra ben
intencionada i políticament
correcta qui va intentar des-
truir American Psycho. Els
conservadors no van perdre el
temps amb mi. Fins i tot la
van titllar de misògina! Van
aprofitar qualsevol oportuni-
tat per atacar-me, ridiculit-
zar-me i humiliar-me. La co-
munitat literària nord-ameri-
cana no em va perdonar que
tingués tant d’èxit tan jove.
Menys que zero va ser el deto-
nant, però American Psycho
va ser, per als crítics literaris,
la gota que feia vessar el got.
Em van voler ensorrar. I tot
plegat per culpa d’una mala in-
terpretació del text.

Què vol dir?
El llibre tractava del meu pare
(la seva ira, la seva obsessió
per l’estatus social, la seva so-
litud), a qui havia transformat
en un assassí en sèrie de ficció.
Volia desfer-me de la ràbia del
meu pare i de com ho havíem
deixat quan ell va morir
(1992). Els assassinats i les
tortures escabroses eren, de
fet, fantasies alimentades per
la ràbia i la ira que li desperta-
va al protagonista Patrick Ba-
teman la manera en què s’es-
tructurava la vida a Amèrica i
com aquest sistema l’havia
atrapat. Les fantasies consti-
tuïen una vàlvula d’escapa-
ment. El llibre tractava sobre
la societat, els costums i les
convencions i no pas sobre
com esquarterar dones. Mal-
grat tot, crec que per copsar la
sobredimensió forassenyada
del fenomen Bateman, s’ha de
tenir en compte que American
Psycho es va publicar abans de
l’aparició de les noves tecnolo-
gies i d’Internet. Ara la gent té
accés a uns continguts i a unes
imatges molt més extremes,
imatges que fa poc eren im-
pensables. Ara la novel·la sobre
l’assassí en sèrie seria com un
conte per a nens. A més a més,
no hem d’oblidar que, a l’època
en què es va escriure, la vio-
lència no formava part de la
ficció nord-americana. Alesho-
res la violència distreia sobre el
seu contingut.

Per què ha decidit incloure a ‘Lu-
nar Park’ fets sobrenaturals, es-
perits, cases encantades...?
Des de ben petit sempre
m’han fascinat les històries de
por i terror, a l’estil de les
obres de Stephen King, com
ara La mitad oscura. S’hauria
de concebre com un homenat-
ge cap a ell. Volia tornar al pas-
sat, als relats de la meva in-
fantesa i disfrutar com ales-
hores. De fet, quan jo era petit

Breat Easton Ellis va patir la part negativa de l’èxit després de publicar el
1991 ‘American Pshyco’ ● Ara ens presenta ‘Lunar Park’ (Columna), en què
recupera el protagonista d’aquella obra ● Entrevista de Ramon Palomeras

“Amb ‘Lunar
Park’ he
decidit que
el meu pare
descansi en
pau. Per fi he
assassinat el
meu pare. He
exorcitzat els
dimonis de la
frustració”

L’espectacle d’un mateix

vivia en una casa molt més
fantasmagòrica que la de
Lunar Park.

Tornarà al passat en el futur?
Reprendré els personatges de
Menys que zero. S’han com-
plert vint anys de la seva publi-
cació. No fa pas gaire la vaig re-
llegir i vaig pensar què se’n
devia haver fet dels seus per-
sonatges. No es titularà Menys
que zero dos, però tractarà de
la seva evolució amb el pas del
temps.

A ‘Menys que zero’ ridiculitzava el
seu pare, a ‘Les regles de l’atracció’
el va ficcionar amb un càncer ter-
minal, a ‘American Psycho’ era
l’assassí en sèrie, a ‘Glamorama’
era el pare obsessionat i envejós
que volia suplantar el seu fill...
Sembla que a ‘Lunar Park’ per fi ha
fet les paus amb el pare, no?
Sí. Els pares poden marcar trà-
gicament el destí dels fills. Els
fills busquen un model en ells
i, si el que s’ofereix és alguna
cosa perjudicial, s’engendra
algú tan desastrós com ara
Bret Easton Ellis. Reconec que
he estat obsessionat amb el
meu pare. El meu pare havia
ennegrit la meva visió del món
i m’havia contagiat la seva ac-
titud sarcàstica i despectiva
cap a tot. Per molt que jo vol-
gués escapar de la seva influ-
ència, no podia. Havia calat en
mi, m’havia modelat com
l’home en què m’estava con-
vertint. Era un nen enfadat.
Amb Lunar Park, finalment
he decidit que el meu pare des-
cansi en pau. Per fi he assassi-
nat el meu pare. He exorcitzat
els dimonis de la frustració i la
ràbia que bullien dins meu. He
perdonat definitivament el
meu pare. De fet, ja no em per-
segueix, ja no parlo amb ell
quan estic sol, i això és un alli-
berament. Ha estat com una
mena de confessió que m’ha
permès netejar-me. Escriure
sobre els meus problemes
m’ha fet ser més conscient i
madur. Quan va morir el meu
pare el 1992, em vaig adonar
de l’única cosa que vaig apren-
dre del meu pare: com viuen
els solitaris. Però també vaig
entendre allò que no havia
après d’ell: que una família –si
ho permets– et dóna alegries
i esperança. El que cap dels
dos va saber entendre és que
els dos compartíem el mateix
cor. Però aquell nen enfadat ja
ha mort. He hagut d’acceptar
que ja sóc adult, i en aquest
sentit el llibre representa el
final de la joventut i el meu
començament com a adult.
Ara bé, continuo igual de per-
dut que abans. Però en la fic-
ció sí que sé qui sóc. És on em
sento més segur.

Entrevista


