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John Irving (New Hampshire, 1942)
és un escriptor a tenir en compte
des que el 1978 va publicar El món
segons Garp (Columna), un èxit
que li va permetre deixar la feina
de mestre. Després van venir
novel·les com El Hotel New
Hampshire (Tusquets) i Prínceps
de Main, reis de Nova Anglaterra
(Columna). Altres llibres
importants de l’autor són Oración
por Owen (Tusquets) i Una dona
difícil (Edicions 62), un gran èxit
editorial. El gruix de la seva obra
l’ha publicada en castellà Tusquets,

i en català se’n pot trobar més
aviat poca cosa.
De Fins que et trobi (Edicions 62
i Tusquets), Irving ens diu: “Hi
ha tres aspectes de la novel·la
que reflecteixen bastant la
meva infantesa i joventut:
l’experiència sexual (l’abús) que
Jack Burns pateix a mans d’una
dona adulta quan té 11 anys, la
manca d’informació sobre qui
era el seu pare biològic i la
comoditat de fer d’actor, de
representar personatges que no
són ell mateix”.

Com es va introduir en el món dels
tatuatges?
Volia que tots els personatges
del llibre fossin d’alguna mane-
ra danyats permanentment,
volia que a tots els hagués pas-
sat alguna cosa que els hagués
marcat fins al punt de canvi-
ar-los la vida: l’Alice perquè el
William la va refusar, el William
a causa de l’addicció als tatuat-
ges, el Jack i l’Emma a causa de
les seves experiències sexuals
infantils, i també la mare de
l’Emma, que té una mena d’an-
goixa permanent. Els tatuatges
van venir després, amb la idea
que l’Alice ha marcat en Jack,
li ha canviat la vida amb les ma-
nipulacions dels seus records,
és a dir, d’alguna manera
també l’ha tatuat.

Vostè en porta, de tatuatges...
En tinc dos. Vaig creure que
era important saber què se
sent quan et tatuen, i encara
més important com hi ha gent
que et mira de manera dife-
rent si portes tatuatges, i
també vaig haver d’aprendre
com es fan els tatuatges per
poder-ho descriure.

A la novel·la hi ha també moltes ex-
periències autobiogràfiques...
Sempre he estat molt lent, com
a escriptor, em costa molt de
temps empescar-me res, treba-
llo molt a poc a poc. Potser per
a la majoria d’escriptors les
seves novel·les més autobiogrà-
fiques són la primera o la sego-
na, però aquesta és la meva on-
zena. Crec que escriure sobre la
meva infantesa i adolescència
m’era més fàcil als 58 anys.
Podia veure-ho millor, tenia
més perspectiva sobre què ha
significat que et passi tot allò
quan ets un nen o un adoles-
cent, en tenia una millor imat-
ge que si l’hagués escrita, o ho
hagués intentat, quan tenia
vint o trenta anys. Fins i tot una
primera redacció de la novel·la
era en primera persona, però al
final ho vaig tornar a redactar
tot en tercera persona. És més
fàcil riure’t de tu mateix quan ja
no ets aquella persona.

De fons hi ha una reflexió sobre la
veritat, la mentida i les maneres
diferents de veure una mateixa re-
alitat i com ens enganyem a nosal-
tres mateixos...
A mesura que ens fem grans,
les coses que havien tingut una
influència psicològica i emoci-
onal més forta es van esvaint i
ens enganyem fins a creure
que les veiem amb claredat: la
memòria ens menteix, el re-
cord sempre és distorsionat. El
record canvia les coses, de ve-
gades les millora i de vegades
les empitjora, però gairebé mai
no les deixa tal com són. Sabia

que trigaria molt de temps a
escriure aquesta novel·la, per-
què en tots els meus llibres hi
ha una infantesa que fa que els
personatges adults esdevin-
guin el que són, però aquí hi ha
dues infanteses: la que el per-
sonatge es pensa que ha tingut
i després hi ha la revisió que
se’n fa als trenta anys.

Parla sobre gent fora de lloc...
Vaig escriure sobre això ma-
teix a El fill del circ, el metge
que neix a l’Índia i emigra al
Canadà i no se sent mai cana-
denc, i quan va a l’Índia tam-

poc se sent indi. Crec que fins
a cert punt tots els escriptors
se senten com si fossin es-
trangers al seu propi país. Jo
m’hi sento. Em sento més com
un estranger quan sóc als Es-
tats Units que quan estic viat-
jant pel món. És normal que
em senti estranger a Barcelo-
na, però, al meu país?

¿Creu que aquesta és la seva millor
novel·la?
Crec profundament que qual-
sevol de les sis darreres no-
vel·les està més ben escrita que
qualsevol de les cinc primeres.
Com a mínim pel que fa a la
construcció, a l’arquitectura,
les sis darreres estan més ben
planificades, tècnicament sa-
bia millor què estava fent. Des
del punt de vista emocional,
però, potser he invertit més en
Fins que et trobi que en la
major part de les altres, tot i
que si algun crític diu que és
massa llarga sé a què es refe-
reix: no m’agradaria passar-
me set anys escrivint un altre
llibre, aquesta part del procés
em sembla massa llarga. És un
dels meus millors llibres, però
si és el millor o no és a un altre
a qui pertoca de jutjar-ho. Ara
com ara són els lectors els que
han d’escollir, i no en sabré la
resposta fins que faci vint anys
que sóc mort. D’altra banda, a
la gent que conec que realment
estimen els meus llibres
aquest és el que més els ha
agradat, en canvi els crítics
que odien les meves novel·les
aquesta és la que més odien...
No només és llarga: és sexual-
ment explícita, gràficament
perversa, és una història molt
infeliç i disfuncional...

Ambunfinalinesperadamentfeliç...
En aquest sentit és com Les
normes de la casa de la sidra:
totes les relacions són danya-
des, però el final és molt posi-
tiu, com una òpera en què hi
ha hagut molts crims i assassi-
nats però al final tothom puja
a l’escenari i canten junts. Du-
rant els set anys que vaig pas-
sar escrivint aquesta novel·la
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“No és
només una
novel·la
llarga: és
sexualment
explícita i
gràficament
perversa, és
una història
molt infeliç i
disfuncional”

La mesura de l’èxit

vaig esforçar-me perquè sabia
el final i és un moment que
t’apuja la moral, i com que
faria acabar el llibre amb un
moment emocionalment posi-
tiu, això m’animava.

Un altre dels temes principals del
llibre és la paternitat: planteja el
paper tant del pare com del fill...
He estat molt afortunat. El
meu primer fill va néixer quan
jo només tenia 22 anys i enca-
ra anava a la universitat. Entre
els 22 i els 64 que tinc ara, un
o més dels meus fills han estat
vivint amb mi a casa, de ma-
nera que sempre, constant-
ment, he estat veient com crei-
xia un noi, i crec que això m’ha
mantingut molt proper a la
manera com els nens veuen les
coses. Una de les coses que fa
tenir fills és que a les seves di-
verses edats et recorden com
eres tu en aquella edat. Hi ha
coses sobre la meva infantesa
que jo fa temps que hauria obli-
dat si no fos per això.

¿Ha estat un alliberament poder
explicar una història sobre un pare
absent i abusos infantils?
Certament, ha estat allibera-
dor parlar sobre l’absència del
pare, perquè jo sempre havia
esperat que al final, algun dia,
ell es presentaria, i en canvi va
ser un dels seus fills, que es va
presentar. Estic molt content
que això passés, perquè ara
tinc tota aquesta altra gent a la
qual em sento connectat, i
dóna un final a una història
que no en tenia. Pel que fa als
abusos que vaig patir quan era
un nen, l’alleujament va arri-
bar quan l’hi vaig explicar al
meu fill gran, Colin, que ara té
41 anys, quan en tenia 10. Ell
va ser la primera persona a qui
vaig explicar el que m’havia
passat, perquè no volia que li
passés a ell. D’ençà del mo-
ment que l’hi vaig dir va deixar
de ser un tema important.

¿S’ha preguntat mai qui hauria
estat, vostè, si hagués viscut amb
el seu pare?
Sí, constantment.

Entrevista
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“Els escriptors se senten
estrangers al seu país”


