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GaoXingjianPremiNobel

Visitapolifacètica
aBarcelona
Publicat a casa nostra per Columna i
Empúries, amb bona acollida de
públic, Xingjian visitarà Barcelona
l’octubre vinent. D’entrada, El Cobre i
Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores publicaran conjuntament un
assaig de textos teatrals; però
mentre el primer segell editorial el
destinarà a les llibreries per al públic
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G
ao Xingjian (Ganzhou,
1940) era, segons un
veí de l’immoble de
París on viu, el pintor
del pis de dalt. Segons
un altre veí, un home
cortès i discret. Però la
vida anònima es va

acabar el 2000, en rebre el Nobel de litera-
tura gràcies, segons el jurat, “a una obra
d’abast universal, marcada per una presa de
consciència amarga i un enginy lingüístic
que va obrir nous camins a l’art de la novel·la
i del teatre”. Exiliat a França des del 1987 –es
va nacionalitzar el 1998–, Xingjian encara no
pot trepitjar el seu país. No cal dir que la seva
obra hi continua prohibida. Malgrat l’èxit de
les seves obres, és un home poc mediàtic. I
és el de sempre: menut, extremadament
senzill i tímid fins a la medul·la.

Gao Xingjian va acabar la paciència del go-
vern xinès amb La fuga (1989), obra teatral ba-
sada en els fets de Tiananmen. Amb tot, la
seva obra més coneguda és La muntanya de
l’ànima (Columna), escrita entre el 1982 i el
1989. Gairebé 700 pàgines on es troben tots
els gèneres de la literatura. Amb la precisió
dels rajos X hi recull la vida, la cultura, la filoso-
fia, el rostre, l’ànima, l’art, la gent, els costums,
les olors, els sons, els colors i els diàlegs de la
Xina, sense oblidar els moments més crucials
i cruents de la història xinesa recent.

Quan va ser que el govern es va fixar en
vostè?
El 1981, amb un assaig sobre l’art de la
novel·la moderna. Aleshores van començar
a arrufar el nas. Em van titllar de modern i
marginal, en complicitat sospitosa amb la lite-
ratura occidental. Jo era un dels culpables de
la contaminació espiritual que feia trontollar
els postulats del realisme revolucionari. Em
van demanar de fer una autocrítica pública a
la premsa. Però m’hi vaig negar. Em repetia
constantment que havia de resistir, escriure
per a mi mateix, encara que fos al preu de no
ser publicat. És així que vaig escriure La mun-
tanya de l’ànima, que representa allò en què
jo crec: una recerca del llenguatge, on l’indi-
vidu s’expressa amb total llibertat. Vaig trigar
set anys. El vaig acabar a França. El cas és que
hi vaig ser convidat per a una exposició el
1987 i... m’hi vaig quedar.

Sorprèn que no fes del Nobel una arma
política.
La propaganda i l’art són dues coses dife-
rents. Però això no m’impedeix criticar la po-
lítica. Si porto aquesta vida a l’exili és per
tenir llibertat per poder criticar. L’escriptor
ha de ser un home normal i corrent, no pas
el portaveu del poble. La literatura és tan
sols la veu d’un individu. La literatura no pot
esdevenir l’estendard d’una nació, la veu
d’un partit... Si ho fa perd la seva naturalesa:
això no és literatura. Els escriptors potser no
necessiten ser publicats, però sí reconèixer-
se a ells mateixos. Si els grans escriptors re-
corren al llenguatge no és pas per canviar el
món. No escric per al mercat, per guanyar
diners o servir el poder. La literatura, així
com el teatre, és una manera de fugir de la
contaminació política. Jo parlo de política
però amb la intenció de fugir-ne, per anar
més enllà de la política, no per comprome-
tre’m.

Ser escriptor, en el seu cas, no deu haver
sigut fàcil. La Revolució Cultural el va en-

viar deu anys a camps de reeducació
(1966-76), va haver de patir les campa-
nyes contra la contaminació intel·lectu-
al dels anys 80...
Certament, durant els anys de la Revolució
Cultural havia d’escriure d’amagat i entaforar
els textos sota el matalàs de palla. Però al
final havia de cremar-ho tot perquè tenir un
sol paper podia resultar molt perillós. Però
res no m’impedia de continuar escrivint. L’es-
criptura era una necessitat. Malgrat tot, va ser
una bona escola. Era un moment de forma-
ció. No volia inventar ni imaginar, sinó inten-
tar tocar la naturalesa humana. No pensava
en el lector, sinó en el que és vital. Intentava
entrellucar la raó de ser de la naturalesa hu-
mana. Als camps de reeducació vaig prendre
consciència que jo era escriptor. És quan no
podia escriure que m’adonava de la necessi-
tat d’escriure. Però ja escrivia abans, des de
la meva adolescència. De fet, fins al 1966 era
traductor d’autors clàssics francesos. Al final
de la Revolució Cultural vaig poder repren-
dre les meves activitats de traductor.

Així, la fal·lera d’escriure ja li ve de lluny?
Des de la infantesa tinc aquesta dèria d’es-
criure a totes hores. I pel teatre! De fet, la
meva mare no volia que entrés a l’escola de
Belles Arts: en aquella l’època els pintors vi-
vien molt malament. El cas és que un dia, per
atzar, vaig llegir uns fragments de les memò-
ries d’Ilia Ehrenburg on evocava la seva vida
a París a principis dels anys 20. Em van tras-
balsar i vaig decidir aprendre francès. Recor-
do la nostàlgia que el meu professor de fran-
cès a la Xina tenia dels cafès parisencs, del
temps de la seva joventut... Tot plegat m’evo-
cava la llibertat, de significat molt diferent a
la Xina.

I ara la Xina celebra els Jocs Olímpics...
La situació actual de la Xina és un miracle
que ningú no podia preveure. Ara la Xina és
important. No per qüestions culturals, sinó
econòmiques. Occident fa l’orni. Només im-
porta la llei del mercat. Però la història sem-
pre perd la memòria, fins i tot la històrica. És
per això que la literatura té un paper impor-
tant: fer de testimoni de la naturalesa huma-
na, un testimoni objectiu sobre la història del
poder. Cada poder reescriu la història al seu
gust i l’escriptor ha de denunciar-ho amb la
seva obra. La història d’un escriptor és molt
més real que la història dels poders.

Potser per això vostè no para: novel·la,
teatre, poesia, pintura, traducció, críti-
ca literària, fins i tot cinema i òpera.

Però des de l’adolescència somiava amb el
cinema i l’òpera. De fet, als 18 anys ja tenia
el meu primer guió. Però fins que no vaig
rebre el Nobel no se’m va obrir cap porta. El
2003 vaig fer Silueta sinó l’ombra, una pel·lí-
cula feta de records i d’imaginació, en què
es pot admirar la creació en el seu estat pur.
És la història entre la vida i la mort, sostin-
guda per les relacions humanes, home i
dona, individu i multitud, nostàlgia de la in-
fantesa i guerra... L’artista, solitari i sempre
a la recerca d’un espai incert, per un sentit
de la buidor, ens arrossega a un món exces-
sivament subtil i poètic. No és gens comerci-
al. És inclassificable, ni ficció ni documental.
Més aviat una faula dels nostres temps. Pel
que fa a l’òpera, el 2002 vaig fer, inspirant-
me en la vida de Hui Neg, el fundador del
budisme zen, La neu a l’agost, amb música
de Xu Shu Ya. És una barreja de dansa, acro-
bàcia i prestidigitació. Però la veritat, ara
estic més centrat en el teatre. De fet, sem-
pre m’ha interessat qualsevol manifestació
artística. Només cal dir que als cinc anys la
meva mare ja em va posar dalt d’un escena-
ri. L’art, la pintura... eren un lloc de refugi en
el qual tenia tota la llibertat per expressar-
me, on l’esperit volava. L’art no és una feina,
és una passió.

Recentment ha presentat a Madrid Al
borde de la vida, la primera obra que va
escriure en francès, el 1991. Sorprèn,
d’entrada, l’austeritat de l’escenografia.
En el darrer segle, l’aparició de l’escenogra-
fia ha regirat de cap a peus el teatre i ha tret
importància a la dramatúrgia. Abans que
res sóc autor, escriptor de teatre, i això
m’ha portat a indagar sobre el paper que
han de desenvolupar els actors. Al final els
actors són tan sols uns titelles en mans dels
decorats i de la tecnologia! És absurd. Vull
tornar a l’essència: el text i l’actor. Vull
l’actor neutre, el que sap comunicar i sedu-
ir. Aquell que és capaç de desempallegar-
se de la seva vida quotidiana, algú que sigui
capaç de purificar-se cada vegada que surti
a escena i que s’atreveixi amb la mirada de
l’espectador per convèncer-lo a través de
l’art. Actualment només hi ha fressa i crits.
És insofrible.

També sorprèn que no utilitzi en cap mo-
ment el terme nosaltres...
És un terme hipòcrita que correspon més a
aquell que es pren com a portaveu dels al-
tres, aquell que no vol distingir entre jo i vos-
altres. Només la vanitat i el poder empren el
terme nosaltres. Hem de defugir el vocabu-
lari col·lectiu, de multituds, de la massa que
oblida l’existència de l’individu.

Per cert, ¿és casualitat que la protago-
nista sigui femenina?
M’interessa molt el punt de vista femení. La
dona ha adquirit independència, ha agafat
les regnes particulars de la seva feminitat i
ara estem davant d’un problema de com-
prensió. Sense parlar de l’amor, ara s’està do-
nant una espècie de duel entre homes i
dones. L’home s’ha d’esforçar més per enten-
dre la complexitat de la dona. Però mentre
no es vulgui escoltar... Amb paciència les por-
tes s’obren. Però no es pot continuar amb
l’egocentrisme. Lluny d’això, però, el més im-
portant són els éssers humans: ni races ni pa-
ïsos. Més enllà de les ideologies i les identi-
tats nacionals hi ha l’individu. El més impor-
tant és el sentiment de l’ésser humà.❋

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

eral, el segon el destinarà
usivament als seus socis. Així
eix, la seu de Galaxia Gutenberg
lirà una exposició d’obres de gran

mat, mentre la sala d’exposicions
onsell de Cent n’acollirà una
res de petit format de tinta
sa sobre paper. Per si no n’hi
a prou, Barcelona també veurà la

resentació de La fuga, obra teatral
ada en els fets de Tiananmen del
9 que va comportar la prohibició
es obres de Xingjian al seu país.
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per al mer-
cat, guanyar
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servir al
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