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“Nos’ha
d’infravalorar
mai la
intel·ligència
del lector”

Entrevista Text:Montse FrisachMatthewPearlEscriptor

A
mb només 34 anys, l’es-
criptor nord-americà
Matthew Pearl s’ha con-
solidat com un escriptor
de novel·les de misteri
però barrejant-hi histò-
ria de la literatura.
Aquesta interessant fór-

mula de literatura-història-ficció ha donat
com a resultat una trilogia ambientada al
Boston del segle XIX, de gran èxit internaci-
onal, formada per El club Dante, sobre el
descobriment de l’escriptor italià als Estats
Units; L’ombra de Poe, sobre el misteri al vol-
tant de la mort de l’escriptor, i ara L’últim Dic-
kens (Columna en català i Alfaguara en cas-
tellà), l’aventura d’un editor bostonià, James
Osgood, per intentar trobar el final de la no-
vel·la pòstuma i inacabada de Dickens, El
misteri d’Edwin Drood. A més, Pearl aprofi-
ta per explicar com va néixer la cultura de
masses, a partir del fenomen de la gran fama
que va adquirir l’autor d’Oliver Twist.

Primer, va dedicar una novel·la a
Dante, després a Edgar Allan Poe i ara a
Dickens. Per què ha triat aquests tres
autors?
Són tres escriptors que han tingut molta in-
fluència en mi, com a lector i com a escrip-
tor. Escriure aquesta mena de llibres m’ha

ajudat a entendre millor què significa ser es-
criptor i espero que això a mi m’ajudi a mi-
llorar com a autor.

¿Dickens va ser el primer escriptor me-
diàtic?
Dickens era un famós en el seu temps, entès
com entenem un famós avui en dia. I va re-
presentar una transició. Abans els escriptors
semblaven invisibles, anònims, però a par-
tir de Dickens es va passar a tenir una imatge
i una presència pública que permetia als lec-
tors no només col·leccionar els seus llibres,
sinó també ser conscients que allà al darre-
re hi havia un ésser humà.

Dickens tenia fins i tot fans, de vegades
embogits, com constata a la novel·la.
Sí, sí... Una cosa que va fer això possible va
ser l’aparició de la fotografia. Per primer
cop a la història era possible que la gent
veiés una representació dels escriptors que
els agradaven. I de fet, Dickens era molt
conscient d’això. Sabia molt bé com s’havia
de presentar a si mateix, vigilava molt com
es vestia a les aparicions públiques. Tenia
molt controlada la percepció que el lector
tenia d’ell. Les lectures, per exemple, eren
com una actuació. Dickens havia estat actor
quan era jove i per això es podia posar a la
pell dels seus personatges quan llegia frag-

Matthew Pearl ha
tingut una gran èxit

amb les tres novel·les
que ha publicat fins ara
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ments de les seves novel·les. Això permetia
que els lectors poguessin tenir una experi-
ència diferent de les històries que ell escri-
via.

¿Es pot dir que Dickens es va crear un
personatge?
Sí, hi havia una certa distància entre el Char-
les Dickens real i el Charles Dickens públic.

En el llibre també s’explica com la indús-
tria editorial pren força en el segle XIX i
la ferotge competència que hi havia
entre les editorials per tenir els autors
més cobejats.
En cadascun dels meus llibres pretenia
veure quin era l’univers literari de cada mo-
ment i des d’una perspectiva diferent. En el
llibre de Dante, vaig mostrar la literatura des
de punt de vista de l’escriptor. En el segon,
sobre Poe, mostrava la perspectiva del lec-
tor. En el llibre de Dickens mostro el punt de
vista de l’editor. Potser és una de les úniques
novel·les en què l’heroi de la història és l’edi-
tor. No és gaire freqüent.

En el llibre parla de fenòmens del segle
XIX que són molt contemporanis, com la
pirateria que hi havia al voltant dels lli-
bres de Dickens.
Sempre ha passat, això. La pregunta, molt
actual, és com l’autor pot arribar a controlar
la seva obra. I això em semblava molt inte-
ressant, sobretot pel que fa a El misteri

d’Edwin Drood. El fet que sigui una obra
inacabada fa que en el seu moment

no hi hagués cap control sobre el
que passaria. Es podria dir

que els lectors havien
d’ocupar el lloc de l’es-

criptor, per-
què amb la
seva ima-
ginació
els lectors
podien es-

pecular
sobre el final

del llibre.
D’una banda, és

trist tenir una obra
inconclusa, però, de

l’altra, és fascinant per al
lector. Està bé poder posar-

se a la pell de l’escriptor per
una vegada. I això és precisa-

ment el que jo volia convertir en novel·la i
crear una aventura, una persecució, una re-
cerca, d’aquest desig inherent per comple-
tar el que haurien pogut ser les últimes pa-
raules de Dickens. I potser això ens ajuda a
mantenir-lo viu, d’alguna manera, en el nos-
tre imaginari.

Dickens anava publicant les seves
novel·les per fascicles. Potser per això
els lectors encara es van quedar més in-
trigats sobre quin hauria estat el final
d’El misteri d’Edwin Drood.

Sí, és clar. Va ser un cop. La lectura per fas-
cicles ens dóna l’experiència d’haver d’espe-
rar al següent lliurament. A això no hi estem
tan acostumats, ara.

Bé, a la televisió sí que passa alguna cosa
semblant. Imagino que l’experiència que
van tenir els lectors d’El misteri d’Edwin
Drood amb la mort sobtada de l’autor va
ser semblant a la que tindria un fan de
Perdidos si li diguessin que es cancel·la
la temporada final.
[Riu] Exacte. O com quan van donar per aca-
bada Los Soprano, que la gent volia que con-
tinués, volien saber-ne més. Estem exacta-
ment en la mateixa situació que un lector a
l’estiu del 1870.

Suposo que darrere d’aquesta novel·la
hi ha un llarg procés de documentació.
Per sort a mi m’encanta investigar. Pot ser
tediós, és veritat, però hi ha diferents nivells
de recerca. D’una banda, s’ha d’investigar a
gran escala, per exemple, investigar sobre la
persona de Dickens, llegir les seves cartes,
llegir totes les biografies. Però també cal
saber què menjava per esmorzar, o quina
mena de sabates portava. Això ja és una in-
vestigació més a petita escala. Com a escrip-
tor de ficció, no estic obligat a fer tot això,
però és important per a mi i em sembla que
per al lector també.

El lector no sap fins al final del llibre, en
l’epíleg, quins són els personatges histò-
rics i quins no. La barreja entre uns i al-
tres és molt subtil. Per exemple, el fet
que el protagonista, l’editor Osgood,
sigui real, és una sorpresa.
El que sempre faig és incloure sempre una
nota al final del llibre per explicar què és real
i què no. Ho poso al final expressament, en
lloc de posar-ho al principi, perquè em sem-
bla que als lectors els agrada. És com un joc,
com un trencaclosques: has d’anar buscant,
a mesura que vas llegint, què és què i qui és
qui. Alguna gent pensa que el cognom Os-
good, amb el good que vol dir bo, me l’he in-
ventat jo perquè és el bo, és l’heroi del llibre.
Però, no, no...: realment es deia així l’editor
americà de Dickens.

Llegint la seva novel·la agafen ganes de
llegir més Dickens o, si és el cas, de co-
mençar a llegir-lo.
Aquesta és la lloança més gran que se’m pot
fer com a escriptor, que una obra meva ins-
piri un lector a investigar la història de la lite-
ratura pel seu compte. És fantàstic.

En el llibre es veu com Dickens tenia tot
tipus de lectors.
El llegien des de la reina d’Anglaterra fins als
obrers de fàbriques.

Quina és la seva relació amb Dickens i
amb El misteri d’Edwin Drood?
Per mi el talent més gran que tenia Charles
Dickens radicava en els petitíssims detalls,

que feia que els seus personatges tingues-
sin vida pròpia. Tot i que hagin passat 150
anys, encara semblen persones reals. I sobre
El misteri d’Edwin Drood tinc una opinió di-
guem-ne estranya. Hi ha un debat obert
sobre si Dickens pretenia que l’Edwin Drood
–desaparegut durant tota la narració– fos
mort o si la idea era que sobrevisqués... Jo
em pregunto si realment l’autor sabia què
en faria, del personatge, perquè hem de re-
cordar, com passa actualment amb les sèri-
es de televisió, que Dickens anava publicant
a mesura que anava escrivint. Per tant, ell
coneixia la reacció del públic. I sabem que
havia canviat coses en els altres llibres en
funció de la resposta que anava obtenint
dels lectors i dels amics. De manera que no
estic segur que el mateix Dickens hagués de-
cidit el final de la novel·la.

A vostè també li passa?
Sí, sí... Per exemple, a El Club Dante, el final
que havia previst al principi no és el que vaig
publicar finalment.

En el seus llibres hi ha una barreja entre
els elements d’acció i misteri típics del
bestseller i l’alta literatura. Hi ha dos ni-
vells de lectura.
Aquests dos components poden ser molt di-
ferents, però de fet tots dos són els meus

materials preferits. Penso també que alguns
lectors potser es van veure intimidats per un
nom com Dante, de manera que barrejar-ho
amb una història de misteri fa que el tema
sigui més acollidor, més atractiu, per a tot-
hom, sobretot per a un lector que mai hagi
llegit res abans, ni de Dickens, ni de Dante,
ni de Poe.

En la trilogia la ciutat de Boston és una
protagonista més.
Boston és una ciutat molt especial per a mi,
perquè és on visc. Però també és el lloc on
per primer cop vaig apassionar-me per la li-
teratura quan era estudiant. És un lloc molt
especial, perquè allà veus història arreu per
on vas i mires. Fins i tot pots veure l’hotel
on Dickens va dormir durant la seva sego-
na gira americana, quan va passar per Bos-
ton. I encara hi tenen el mirall amb què as-
sajava les seves lectures públiques. Diuen
que si mires molt a prop del mirall, i bus-
ques bé, veuràs la cara de Dickens que et
torna la mirada. A Boston pots seguir les
petjades de l’escriptor.

Aquesta trilogia sobre escriptors està
tancada?
Sí, de moment sí. He explorat un tema unifi-
cat, els límits entre la literatura i la realitat.
El llibre que estic escrivint ara mateix, per
exemple, no té res a veure amb la història de
la literatura, però aquest tema m’encanta i
tinc planejat tornar-hi.

Sent un autor molt jove, amb el seu pri-
mer llibre, El Club Dante, va tenir un gran
èxit internacional. Va ser una sorpresa,
per a vostè?
La meva primera reunió en una editorial de
Nova York per parlar d’El club Dante va ser
molt curiosa. Em van dir que el públic al qual
anava destinat el llibre seria molt petit, molt
restringit, perquè el tema era molt intel·lec-
tual. Potser 5.000 persones llegiran el teu
llibre, em van assegurar. I esclar, tot ha estat
una gran sorpresa. Però la meva ambició és
molt simple. Amb cada llibre, només vull
tenir l’oportunitat de poder escriure un altre
llibre. Tot el que ve més enllà d’això, benvin-
gut sigui.

Vaja, que de vegades potser tendim a
menysprear la intel·ligència de la massa
de lectors.
Exacte. Sempre és millor respectar la curio-
sitat del públic. No s’ha d’infravalorar mai la
intel·ligència del lector.

Hollywood l’ha temptat amb alguna de
les tres novel·les? Crec que són molt ci-
nematogràfiques.
Sí... però jo no veig una pel·lícula dels meus
llibres perquè serien caríssimes de produir.
Hi ha hagut converses, però costaria un
mínim de 80 a 100 milions de dòlars només
recrear l’ambientació. Seria una aposta
massa forta. Per això m’agrada escriure lli-
bres, perquè no costen gaires diners.❋

Amb cada
llibre, només
vull tenir
l’oportunitat
d’escriure’n
un altre
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