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¿Els fluxos i refluxos de la novel·la ‘El
mar’ simbolitzen l’odissea que porta el
protagonista fins a una mena de mort
(psíquica)?
Seria molt contundent dir això.
Quan escrius una novel·la hi poses
molts símbols, que després cadas-
cú interpreta a la seva manera.
Totes les obres d’art són una solu-
ció a un problema tècnic, que t’has
plantejat prèviament. Volia que els
ritmes del mar fossin al llibre,
però no simbolitzen res. Inicial-
ment volia que tractés dels estius
d’uns infants vora el mar, però va
derivar cap a una reflexió més
complexa. Ara bé, un cop acabo
una novel·la, ja no em pertany,
pertany als lectors. Hi ha tantes
versions d’El mar com persones
l’han llegit. És un llibre que m’ha
costat molt d’escriure.

Quan vaig començar a llegir la seva
novel·la em va venir al cap Pedro Pára-
mo, del mexicà Juan Rulfo. Hi veu al-
guna relació?
Ho sento, però no conec el llibre

Tornant a la seva obra, ¿vostè no fa ver-
sions fins a arribar a la definitiva?
Fa anys en feia, però ara ja no. Tre-
ballo molt intensament. Escric
línia a línia, frase a frase. De vega-
des trigo molt de temps a acabar-
ne una. Quan em demanen quina
és la fita més gran aconseguida per
la humanitat, dic que és la frase. És
un privilegi escriure’n una bé. L’art
s’ha de fer amb passió, que fa les
coses més denses. I no parlo d’una
densitat solemne, ni complexa.

Quan escric el meu objectiu és fer
una prosa tan clara com puc. El
meu llibre el podria llegir un nen
de 8 anys. Això sí, he volgut que la
novel·la fos com un poema, la lec-
tura del qual exigeix molta atenció.
Pot ser un problema per a alguns
lectors.

Tot i això, el llibre ha tingut molt d’èxit.
A què creu que es deu?
El protagonista viu una tragèdia
molt angoixant, en què se sent
com un animal ferit. Això fa que li
caiguin les màscares. L’obliga a
ser molt honest. Potser és això
que fa que la novel·la hagi tingut
tant d’èxit, que connecti, com
potser cap altre de les anteriors,
amb els lectors, que se senten
força identificats amb el protago-
nista i els difícils moments que
està passant i va passar. No obs-
tant, penso que aquesta és una
obra meva de transició.

Com més m’hi endinso, més veig El mar
com una novel·la pròpia del segle XXI,
pel que fa a la temàtica. Els últims anys
s’estan divulgant massivament (amb
films i llibres adreçats a un públic no
especialitzat) descobriments revela-
dors de la física quàntica i la manera
com percebem el món i sobre el funci-
onament del cervell. Ha vist el film ¿¡Y
tu que sabes!? (What the bleep do we
Know!?’?
No, no l’he vist. Però, sí que conec
la física quàntica. Però el meu és
un llibre molt més simple que tot
això. A mi la ciència m’interessa,
però només de manera indirecta.

Quan era jove feia servir molts
símbols i feia al·lusions a teories ci-
entífiques, però a mesura que et
fas vell, ho simplifiques tot. A més,
és molt difícil introduir pensa-
ments en una ficció. Antigament
la ciència era una filosofia natural,
però ara és molt més complexa

La novel·la té moltes referències al
tema d’observar i ser observat. Pels ci-
entífics, el subjecte és qui construeix la
realitat. Vostè també fa servir aquest
recurs per crear la realitat novel·lada?
Faig servir l’observador, però no
amb aquesta intenció. Quan es-
crius tens uns problemes tècnics
i els resols d’una determinada
manera.

M’ha cridat l’atenció que, com Nabo-
kov, fa servir percepcions sinestèsi-
ques. En el seu cas, posa color a les
olors... ¿Fa servir el sentit de l’olfacte
perlasevapoderosíssimacapacitatper
evocar i fer present el passat?

Sí. Molta gent m’ha comentat que
els meus llibres tenen un sentit
molt fort de les olors. Ahir, quan
vaig entrar a l’hotel, l’olor que vaig
sentir em va recordar la primera
vegada que vaig ser a Barcelona,
ara fa 40 anys. No recordo el nom
de l’hotel, però sí l’olor que feia...

¿Podem dir que la seva novel·la es pot
llegir també a través de les olors i els
colors que fa servir?
La feina com a artista és recrear
un món, amb les seves aromes,
els seus colors... Per això la
novel·la, dins la seva simplicitat,
vol ser un món en la seva totalitat.
Jo no intento descriure la psico-
logia dels personatges. El que jo
veig i descric dels personatges és
la superfície de la seva ment, no
l’interior. Jo ni tan sols crec en la
psicologia. El que espera l’escrip-
tor del lector és que doni sentit al
que està llegint. Que sigui partícip
de l’obra. Ara bé, en el meu cas,
una vegada acabada la novel·la ja
no em pertany, és dels lectors. Per
això dic que hi ha tantes novel·les
possibles com lectors.

¿Creu que la ciència ha substituït, fi-
nalment, Déu, els déus?
No. Més aviat destacaria que el
més gran que tenim és la imagi-
nació. Podem imaginar el que vul-
guem. La imaginació és el nostre
Déu. Penso que l’estat entre el son
i la vigília és molt important per a
la creació. És el moment en què la
ment pot imaginar i veure les
coses més extraordinàries.

Vostè es reconeix com a novel·lista fi-
lòsof? En el sentit que està especial-
ment interessat en la natura de la per-
cepció i la relativitat del temps (temes
recurrents en el seus llibres)...
No m’hi considero. Ara bé,
m’agrada llegir ficció en la qual al
darrere hi hagi un treball, una
feina intel·ligent. Com deia algú,
l’objectiu de l’escriptura no és fer
pensar, sinó fer sentir.

¿Imaginació i memòria són eines que
ens permeten reconstruir una realitat
que se’ns escapa?
La imaginació i la memòria són
possiblement una mateixa cosa.
Pensem que recordem coses, però
en realitat només es tracta d’una
recreació del que va passar. Re-
centment, vaig anar a veure una
pel·lícula de finals dels 50 amb la
meva filla petita. Hi recordava
una escena en la qual sortia la
protagonista amb un vestit molt
espectacular. L’escena, però, no
va sortir en tot el film. Probable-
ment jo havia inventat al meu re-
cord l’escena del film vist feia
molts anys. La memòria és sem-
pre una reinvenció del passat.

¿Vostè escriu per donar sentit a un
món desconcertat?
És el que intenta fer tot l’art:
donar sentit a un sistema caòtic.
La vida és un esdevenir continu.
En canvi una novel·la, una obra
d’art, té un principi i un final.
Penso que els éssers humans bus-
quem amb la creació donar ordre
al caos de viure.

Banville descriu ‘El mar’, el seu últim llibre, com una novel·la
de transició que li ha costat molt d’escriure ● L’autor irlandès
confessa que busca en la creació donar ordre al caos de viure
● Text: Virgínia Mascaró ● Foto: Pere Virgili

Entrevista
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“Qui busqui
trama que
no llegeixi les
meves novel·les”

“Quan estic a punt
d’acabar una novel·la
sento que la mort
em vol impedir
que ho faci”
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¿Escriure, per a vostè, és una manera
d’evitar la desaparició, la dissolució
definitiva?
Sempre que acabo un llibre sento
d’una manera molt forta i pode-
rosa la presència de la mort. I no
sé per què, però sempre em passa.
Quan estic a punt d’acabar una
novel·la sento que la mort vol im-
pedir que l’acabi. Sento que estic
lliurant una autèntica batalla
amb la mort. Hi ha d’haver un
propòsit, una finalitat molt serio-
sa en el procés d’escriure, perquè
el que m’impulsa a fer-ho no és
guanyar diners o escriure una
gran obra, perquè al final moriré.

Li agrada la poesia? El llibre és ple
d’imatges molt poètiques...
Sí que m’agrada i en llegeixo
molta. Si n’escric? No. Un amic
meu afirma que hi ha vers, prosa
i poesia. I hi estic d’acord. La poe-
sia pot ser tant al vers com a la
prosa, però jo crec que podem tro-
bar molta més poesia en prosa
que en vers. És cert que a la meva
prosa hi ha moltes imatges poèti-
ques. Com a escriptor m’interes-
sa més plasmar la impressió del
món sobre les persones que donar
molts detalls. Per exemple, com a
escriptor puc dir que no m’inte-
ressa descriure la política, la mo-
ralitat, l’actualitat, la societat.

Contràriament a les crítiques i resse-
nyes que he llegit, la seva prosa no
m’ha semblat gens freda, sinó lúcida-
ment humana. Per exemple, els pro-
tagonistes d’El mar desvelen secrets

políticament incorrectes. Recordo
com Max Morden desvela que de petit
torturava el seu gosset, quan ningú el
veia, i que ideava mutilar i cremar uns
insectes amb l’únic fi de sorprendre i
impressionar una noia, però n’hi ha
d’altres probablement més rellevants
que podríem destacar... ¿La imper-
fecció és el que ens fa humans?
Sé que la meva prosa és freda.
Sobre la seva pregunta, evident-
ment, la resposta és: sí. Si l’artis-
ta vol ser honest, ha de ser políti-
cament incorrecte. Per altra
banda, la infelicitat és més fàcil de
contar que la felicitat. Mort i tra-
gèdia són materials extraordina-
ris per a un escriptor.

Quins són els seus referents?
La influència en un escriptor és el
pitjor. És molt fàcil imitar com un
lloro Beckett, Joyce, Proust i Dos-
toievski. El difícil és trobar la prò-
pia veu. Tot el que llegeixo ho faig
aparèixer al meu món. Ara bé, de

Proust admiro la idea, però trobo
la seva prosa molt avorrida. No
saps mai qui és el protagonista.
També hi nega la sexualitat.

Qui admira? Hi reconeix, com diuen
els experts, Proust, Dostoievski i Na-
bokov?
Evidentment, Proust, Nabokov,
Beckett i Joyce. També autors
com ara Roberto Bolaño, Sebald,
la mort dels quals va ser un au-
tèntic desastre, Paul Auster i
Claudio Magris. Autors que em
remeten a una nova ficció que
vindrà. Una nova narrativa que
barrejarà l’autobiografia, els vi-
atges, la filosofia i la ficció. Però
jo no faig aquest tipus de litera-
tura. La meva manera d’escriure
és antiga, passada. Jo sé que no
puc canviar la novel·la com a gè-
nere. Com a escriptor tot el que
puc fer és tractar d’introduir l’es-
sència poètica en la narrativa.
Qui busqui trama que no llegeixi
els meus llibres.

En què està treballant actualment?
Estic escrivint un drama còmic,
una comèdia negra, com li vulgui
dir, narrada en primera persona.
El personatge principal és un
home que viu en una casa al
camp, a Irlanda. De sobte, pateix
un atac de feridura, a conse-
qüència del qual entra en estat
de coma. Queda prostrat al llit,
des d’on escolta el que li diuen,
quan s’hi apropen, familiars i
amics que no saben amb certesa
si els està sentint.

John Banville (Wexford, 1945), quan
parla, et mira amb distància, com
protegint una certa fragilitat, però els
seus llavis i els seus ulls deixen
entreveure sempre un somriure.
Les seves paraules, en canvi, el fan
pròxim, irònic, amb sentit de l’humor,
sensible i profund.
Va escriure Long Lankin, la seva
primera novel·la, el 1970, seguida per
15 llibres més, de ficció i no-ficció,
l’últim dels quals és El mar (Bromera /
Anagrama), que ha rebut el prestigiós
premi Man Booker 2005, el més
important del Regne Unit, i el Hughes
& Hughes Irish Novel of the Year
2006. També ha rebut el James Tait
Black Memorial Prize, per la seva
novel·la Dr. Copernicus, el Guardian
Fiction Prize, per Kepler, i els Booker
Prize for Fiction i el Guinness Peat
Aviation Award, per The Book of
Evidence, un llibre molt aclamat.
El mar està protagonitzat per Max
Morden, un historiador de l’art ja
entrat en la seixantena que es retira a
la costa irlandesa arran de la mort de
la seva dona a causa d’un càncer. El
viatge a aquest indret té un significat
especial, ja que suposa el retorn a
l’escenari d’unes truculentes vivències
de la seva infantesa que el van
marcar per sempre. El llibre commou.
Té una prosa minuciosa i submergeix
el lector en un món ple de sensacions
i percepcions. Durant la presentació
que l’autor en va fer a Barcelona va

reconèixer que alguns dels seus
personatges tenen un comportament
estrany i retorçat, però “la vida és
així”, els va defensar. Afirma que la
mort és tan present a la seva obra
perquè sense mort no hi ha vida.
“Hemingway deia: «¿Com és possible
viure sabent que hem de morir?». Jo
més aviat diria: «¿Com és possible no
viure sabent que hem de morir?»”, va
afegir. I va destacar la part divertida i
humorística dels seus llibres: “Potser
la vida no és divertida, però és còmica
i sovint la realitat supera la ficció,
perquè és molt estranya”. Va recordar
un dia, per Nadal, que passejava en
cotxe per Pearse Street, un
llanguíssim bulevard de Dublín, i no hi
havia ningú més excepte tres homes
albins concentrats parlant. “Si jo
hagués descrit aquesta escena, la
gent hauria cregut que era fruit de la
meva imaginació grotesca, però és
real”, va afegir. Les imatges poètiques
poblen el seus llibres i expliquen la
seva sensibilitat pel discórrer de la
vida i els seus avatars. També dóna
gran importància a l’art que permet
sublimar l’absurditat i la falta de sentit
de la vida. “Els existencialistes dirien
que és absurda. Jo hi afegiria que
també és gloriosa. Llegeixes un llibre
que et canvia, veus un quadre que té
la capacitat de trencar alguna cosa i
et transporta a un altre nivell. Em
fascina aquesta tensió, la seva
estranya combinació”, assegura.

Humor, ironia i profuniditat

“El que espera
l’escriptor del lector
és que doni sentit al
que està llegint. Que
en sigui partícip”
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