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“L’èxit no
és cap regal
del cel”

❚Entrevista GillesLeroypremiGoncourt

E
l novel·lista fran-
cès Gilles Leroy
va guanyar el
premi Goncourt
del 2007 amb
Alabama song,
una brillant re-
creacióde la tur-

mentadavidadeZeldaSayre,dona
de Francis Scott Fitzgerald. Des del
ball en què es van conèixer, el 1918,
fins a l’accidentada relació amb
l’escriptor, plena d’excessos i alco-
hol, passant per episodis com la
bogeria i l’internament en sanato-
ris mentals, la novel·la narra en ca-
pítols breus, marcats pel ritme ner-
viós del jazz, l’existència i les misè-
ries de dos astres, immolats
prematurament.

Alabama song, publicat per Edi-
cions de 1984, barreja elements de
ficció amb els biogràfics, tot narrat
des de la primera persona prota-
gonista de Zelda. Les seves ambi-
cions artístiques i la frustració da-
vant la impossibilitat de superar
l’ombra i l’autoritat del seu marit,
que no volia veure’s eclipsat, des-
filen pels avatars d’unes vides al
límit, amb presències sinuoses
com la d’Ernest Hemingway, amb
un paper rellevant dins la trama.

Ha ambientat Alabama song a
l’època daurada del jazz. Per
què es va decidir a novel·lar la
vida de Zelda?
Des de feia molts anys, uns vint-i-
sis, el personatge de la Zelda em
fascinava. Sabia que acabaria fent
alguna cosa. Ignorava en quina
forma literària ho faria, assaig,
novel·la o teatre. Era el meu destí,
abocar-m’hi per crear una histò-
ria. La foto de la Zelda i de Francis
Scott Fitzgerald amb la seva filla
en un vaixell viatjant cap a França
va desencadenar les ganes de re-
dactar Alabama song. Tenia ganes
d’entrar dins la foto, a més d’es-
criure-la en primera persona.

Per què Zelda?
Perquè va tenir un destí cruel. Tot
va començar com un conte de
fades i va acabar com un malson.

Des del primer capítol, des del
ball on es coneixen, la novel·la
té un ritme on tens la sensació
que balles. ¿És important la
música també dins l’interior de
la novel·la?
Van viure l’època del jazz, quan el
jazz esclata i transforma tota la
música. Volia aquest ritme trepi-
dant a la prosa. He escrit capítols
molt curts quan jo normalment no
els faig tan breus. Fins i tot hi ha
una superposició de dates i de
llocs. Amb això pretenia exposar
la rapidesa, en principi positiva.
També volia mostrar la precocitat

que arriben al firmament i cauen.
Zelda va viure a dos-cents per
hora. Quan va arribar al cim, es va
precipitar al buit. De joveneta,
Zelda feia curses amb els nois i
sempre els guanyava. També feia
això que ara fan els skatters: s’en-
ganxava a un camió de pujada i es
deixava caure a la baixada. A la
novel·la, volia traslladar aquesta
rapidesa: assolir l’èxit i després
patir un declivi absolut. Tots dos
van morir molt joves: Scott, a
l’edat de 44 anys, i la Zelda, a 47.
Vides cremades, tot i que no vull
fer cap joc amb el fet que ella
morís en un incendi.

La procedència tradicionalista
de tots dos –ella del sud i ell
d’una bona família de Minneso-
ta–, la moral i la repressió que
van tenir durant la formació,
unides a l’èxit ràpid, podrien
haver provocat que visquessin
al límit. ¿Víctimes de l’èxit?
Són fills del puritanisme, de la re-
pressió. En un moment, a més, en
què als Estats Units tot estava pro-
hibit. Són víctimes de l’èxit, sobre-
tot Scott. És un fet que altres es-
criptors li podrien envejar. L’èxit
no és cap regal del cel. Ell tenia
moltes ganes de revenja social,
però els diners van donar peu a
una sèrie de dimonis, una experi-
ència negativa. Va ser víctima de
l’èxit, però no Zelda, que va disfru-
tar del seu èxit. Són la primera pa-
rella mediàtica de la història. Scott
Fitzgerald mai apareixia sol a les
fotos, sempre hi sortia amb ella.

L’alcohol i l’esquizofrènia són
altres detonants de la novel·la.
¿Són fils conductors l’addicció
i la malaltia?

Cal dir que són fils conductors que
existien prèviament. És la seva
vida mateixa. A la trama he volgut
respectar la biografia i els llocs. El
material ja em venia donat: l’alco-
holisme de Fitzgerald i tots els in-
gressos de Zelda en sanatoris psi-
quiàtrics. En realitat patien dues
malalties. Ella era bipolar, i ell, un
alcohòlic profund. Són dues ma-
lalties que van acabar explotant
en la tragèdia de les seves vides.

El presumpte avortament d’un
fill, que Zelda atribueix a un
aviador, el 1924, és també un
dels nexes de la seva història.
És un episodi que he introduït
dins del marc de la bogeria de
Zelda. Ella explica l’avortament a
un jove psiquiatre, com indico al
final del llibre. És una història que
recorda el començament de la re-
lació, quan eren promesos. Ell li
envia unes píndoles perquè es
pensa que està embarassada. En
unes cartes molt violentes, ella es-
criu que no les vol prendre. En re-
alitat, no estava prenyada. Una de
les biògrafes insisteix en la possi-
bilitat d’un nou embaràs després
d’haver tingut la seva filla, i que ell
li va recomanar que avortés. Tot
això forma part de l’emancipació
de les dones, singularment en
aquella època.

L’entrada de Lewis O’Connor
(Hemingway) a la novel·la és
força impactant. El defineix
com l’amant de les corrides i
diu d’ell que “tenia la segure-
tat que només tenen els imbè-
cils i els falsos artistes”. ¿Ho
comparteix?
No ho comparteixo [riu]. És una
idea de Zelda. I he fet una excep-

ció a les meves regles com a
novel·lista. Zelda i Hemingway es
detestaven mútuament. Cap dels
dos volia deixar Scott. Eren molt
possessius tots dos. Ella es va
ficar al cap que Hemingway i
Scott tenien una aventura. Va ser
poc abans del seu primer ingrés
al sanatori. Com a novel·lista no
podia reproduir tot el que ella
pensava de Hemingway. És un es-
criptor que m’agrada, encara que
no tingui una gran opinió d’ell
com a persona.

Mostra Hemingway en una
fel·lació que fa a Fitzgerald.
Ella els acusa segurament des-
prés d’un desencadenant. És cert
que els dos narradors passaven
moltes nits junts bevent, però no
em crec gens que mantinguessin
relacions sexuals. Scott estava
fascinat per Hemingway, per la
seva estatura, perquè era un
aventurer, per la seva condició
d’esportista. En canvi, Scott esta-
va acomplexat, perquè era baixet
i tenia un físic una mica efeminat.
Admirar no vol dir desitjar. Segu-
rament Zelda va tenir una confu-
sió, però el que va veure la va
trastornar.

Volia comentar l’escena de
toros a la plaça de Barcelona,
amb els cavalls esventrats.
¿És una imatge sòrdida que
comparteix?
El toros són una cosa horrible.
Vaig veure la primera corrida
quan tenia sis o set anys i ho
vaig trobar esgarrifós.

Planteja una rivalitat gairebé
a mort entre Zelda i Fitzgerald,
un combat que no ha estat
l’únic cas. ¿És impossible tenir
dos creadors sota un mateix
sostre?
És molt difícil. Les parelles de cre-
adors pateixen aquesta rivalitat
profunda. Seria el cas de Camille
Claudel i Rodin. Ella va acabar
molt més boja que Zelda. Conec
una parella d’escriptors que
viuen junts des de fa vint anys
sense patir aquesta rivalitat tan
forta. Mantenen l’harmonia. Aquí
la dificultat parteix del desig de
Zelda de realitzar-se. És molt di-
fícil viure amb un escriptor per-
què l’escriptor es tanca en el seu
univers. Els seus personatges
acaben sent més importants que
els seus familiars. Zelda viu amb
un artista, però ella mateixa vol
ser artista. Scott no tenia gens de
ganes que Zelda escrivís. Tanma-
teix, el més dolorós és el xoc
entre les dues malalties, l’alcoho-
lisme i la bipolaritat. Això és el
que va convertir les seves vides
en insuportables.❋
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“Podríem
comparar
Zelda i
Scott amb
meteors:
arriben al
firmament
i cauen”

de les seves vides. Scott i Zelda
eren persones superdotades, que
van assolir l’èxit de seguida. Espe-
cialment Fitzgerald, des del seu
primer llibre, que li va fer guanyar
molts dòlars.

Dòlars que el van començar a
enfonsar.
Tan aviat com van tenir èxit van
patir una gran decadència. Els po-
dríem comparar amb els meteors,
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Gilles Leroy ha recreat la
vida de Zelda, la dona de

Scott Fitzgerald, utilitzant
elements de ficció
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