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“No
m’interessa
la psicologia”

Benzina va entrevistar John Banville,
autor d'El mar, guanyadora del prestigiós premi

Man Booker 2005, aprofitant el seu pas fugaç per

Barcelona. El llibre està editat per Bromera en

català i Anagrama en castellà. (Text: Jordi Llavina.

Fotos: Jordi Mota)

Banville és l’escriptor de llengua anglesa més intel-
ligent, l’estilista més elegant”. Un altre crític sense el
renom d’aquell i amb força menys aura el considera
l’hereu natural de Nabokov. Amb El mar (Bromera,
en català; Anagrama, en castellà) ha guanyat l’última
edició del Man Booker, la de l’any 2005, competint
amb alguns dels pesos més pesants de l’actual narra-
tiva anglosaxona: J. M. Coetzee, Salman Rushdie,
Julian Barnes, Ian McEwan o Kazuo Ishiguro.

¿És una creu, rebre el Booker, com ha dit McEwan
alguna vegada?
Bé, és com tenir un petit accident de trànsit. D’entra-
da sembla que te n’has sortit, però mai no acabes de
fer papers. Ara bé, també té els seus aspectes positius.
Com que ja l’he guanyat, a partir d’ara tindré les tar-
dors lliures i no m’hauré de dedicar mai més a la pro-
moció específica d’aquest guardó [l’editor Jorge
Herralde li recorda, però –molt oportú–, que el Booker
es pot guanyar en més d’una ocasió. És el cas
d’Ishiguro, per exemple]. Per a la meva dona i els meus
fills, també té aspectes innegablement positius: aquesta
tardor no hauran de conviure gaire amb mi.

És un irlandès del 1945. Sospito
que, com en la cançó de Morrissey, té sang irlandesa i
cor anglès. La ironia amb què remata moltes de les
seves frases escampa un aire típicament britànic. Som-
riu lleument, amb mesura, però no té una boca feta a
la riallada. En les seves classes, diu que s’escarrassa
per ser molt clar (ha de ser de la mena del professor
atractiu, dels que generen una gran expectativa al seu
voltant). Du una camisa de color blau marí i un vestit
negre. Discret, sobri, elegant. No fa escarafalls per res.
Es nota que advoca per la subtilitat (home del nord i
culte com és). Ulleres rodones, però no tant com les
de Joyce, ni de vidres tan petits. “La frase és la gran
consecució de la humanitat”, explica, i és una frase
que em queda enganxada a la memòria i que, de ben
segur, faré servir d’ara endavant, citant l’autor irlan-
dès (“Com afirma John Banville, jo també crec que...”).
Confessa que ara escriu les seves novel·les “frase rere
frase” (“line by line”). Abans, però, havia arribat a re-
dactar fins a nou versions de la mateixa història. La
seva soferta dona començava a estar-ne tipa.

Hi ha un judici del crític George Steiner que es
reprodueix en totes les cobertes dels seus llibres: “John
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[Se m’acut que la majoria de personatges dels seus
llibres són éssers crepusculars, que enfilen el darrer
tram de la seva existència. Personatges octubristes:
els agrada l’octubre. No sempre tan ocupats com ho
estarà Banville aquest any.]

Vostè té fama d’elitista, de highbrow. ¿El mar suposa
un tomb conscient, en la seva trajectòria?
Si hi és, aquest tomb, jo no n’era conscient. Recordo
que Borges deia que va començar a escriure per a 7
persones del seu cercle familiar; al cap de poc, pel fet
de publicar en revistes d’un cert abast, ja eren 70; va
guanyar algun premi, es va fer una mica més cone-
gut i ja comptava amb 700 lectors; i va acabar te-
nint-ne 700.000. I ell es preguntava: “¿Qui són, tota
aquesta gent?” La fama és un espectacle vergonyós
d’un mateix. A més, jo ja no llegeixo les crítiques
dels meus llibres.

¿Això vol dir que passa de les veus qualificades?
Mira, en la meva vida he rebut un gran elogi i una
crítica molt furibunda. L’elogi: un dia passejava pel
carrer tranquil·lament i un paleta que circulava amb
bici i que em pensava que em volia envestir, m’engal-
ta tot d’una: “Great fucker book!” (“Un llibre
refotudament bo!”). La crítica negativa: era a Dublín,
fent una lectura pública. Algú entre el públic va dei-
xar anar: “Massa paraules”. ¿Eh que m’entens?

De vegades, a vostè se l’ha titllat de fosc. Però aques-
ta novel·la sembla força més fàcil, o accessible, que
les anteriors.
Amb els meus llibres miro de fer com els bons poetes
amb la poesia. Sento passió per les coses denses, però
no pas per les fosques. De fet, el poema és l’única
forma d’art que no pots desdenyar. Llegint un bon
poema no pots pensar en res més. Jo tinc el privilegi
de poder escriure frases, una rere l’altra. ¿Més acces-
sible? No ho crec. Tot i que sí que he de reconèixer
que aquest és un llibre que ha arribat a més lectors.
En una lectura que en vaig fer, se’m va acostar un
home que em va dir que havia perdut la seva dona i
les seves tres filles. I hi va afegir que la lectura d’El
mar l’havia ajudat força.

[A El mar el protagonista, Max Morden, torna a una
casa d’estiu on havia passat les vacances de petit, cin-

La parella
protagonista d’‘El mar’
sap que en el
matrimoni sempre hi
ha un percentatge d’odi
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quanta anys enrere. S’acaba de morir la seva dona i té
necessitat d’esclarir un episodi del passat. Hi ha, de
manera molt clara, la relació entre memòria i tragè-
dia. “El passat, la memòria són el principal material
del novel·lista” –argüeix l’irlandès. “En el projecte ori-
ginal que en tenia, El mar era una novel·la molt més
curta, que celebrava la infància, la platja, els estius”.]

En altres novel·les seves, hi havia identitats canvia-
des, impostors, màscares per donar i vendre. ¿On és
la màscara, en el cas de Morden?
En el cas de Max Morden la màscara és més profun-
da. És en ell mateix, es relaciona amb el dolor tan
fondo que sent per la pèrdua de la seva dona.

La mort –tres morts, en la novel·la, i cinquanta anys
de diferència entre les dues primeres i la tercera– ins-
tiga la recerca del protagonista.
Bé, la mort hi és sempre. Una vegada Hemingway va

demanar-se com era possible viure sabent que haví-
em de morir. Un doctor va respondre a aquesta pre-
gunta amb una altra: “¿Com és possible no viure sa-
bent que hem de morir?”.

[Banville és un home tranquil, que sembla no immu-
tar-se per res. Té els cabells grisos, però diria que cada
vegada se li van tornant més blancs. Vull dir en la
vida, no pas durant l’entrevista (de la qual ha sortit
amb la mateixa coloració de cabells que tenia quan
ha entrat a la sala d’hotel on ens trobem). Bromera
publica, en la seva edició, una foto recent de l’escrip-
tor. En canvi, la foto de contrasolapa d’Anagrama –la
mateixa de fa uns quants anys, la mateixa de fa uns
quants llibres– ens mostra un home força més jove,
amb bufanda i americana d’intel·lectual progressista.
Ara John Banville ja és un home gran, a part de ser
un autor reputat.]

En general, els seus personatges són força infeliços.
¿Vols dir? Aviam, jo crec que els meus llibres són molt
divertits. D’altra banda, la infelicitat és més fàcil d’ex-
plicar que no pas la felicitat. La parella de la meva
novel·la sap que en tot matrimoni sempre hi ha una
quota d’odi. Però, en el fons, tota la vida és còmica.

Ironia anglesa...
No. La nostra vida és essencialment absurda. T’ena-
mores, assisteixes a una exposició artística, llegei-
xes un vers sublim i pots sentir que la teva existèn-
cia es transforma de cop i volta, que agafa volada,
transcendència... L’art parla de la tensió entre el
que és absurd i el que és gloriós... Això és el que em
fascina, en la novel·la: la combinació d’aquests dos
elements: l’absurd i el gloriós. Sota el cel, hi ha gent
que treballa, que va d’un lloc a un altre: aquí hi ha
el misteri, el punt de referència de cada una de les
persones. Sis bilions de punts de referència al món.
Fins que arriba un dia que la mort et posa la mà a
sobre.

Molts dels seus personatges són experts en art.
Els meus llibres són descripcions del món. No m’agra-
da la psicologia. En aquest sentit, la pintura és l’art
per excel·lència. Però el fet que molts dels personat-
ges siguin connoisseurs en història de l’art deu ser una
coincidència.

Continuant, però, amb el símil de la pintura: a El
mar hi ha molts “quadres”, molta pintura íntima.
Recordo un moment magnífic en què la mare de la
família, Connie, renta el cap a Rose, la institutriu,
damunt d’un cossi que recull l’aigua de pluja. En
una altra ocasió, Max –adolescent– s’enamora de
Connie, i es presenta el moment com una autènti-
ca Anunciació. Tot seguit Connie li ofereix una
poma (i sembla com si llavors ja li preparés l’expul-
sió del Paradís).
Hi ha una concentració gairebé sexual, en aquestes
escenes que dius. Quan un home i una dona s’esti-
men, això fa que l’un i l’altre brillin. I això, en defi-
nitiva, és un dels objectius de l’art: concentrar el
tema amb tota la seva llum.

A vostè el preocupa molt l’envelliment, la degra-
dació física.
Sí. Però aquest procés d’envelliment, de dissolució
de la carn, miro d’explicar-lo d’una manera còmica.
Té molt a veure amb la manera com el temps, l’edat
i la mort es burlen de les nostres il·lusions. El que
fa que la vida i la meva novel·la siguin còmiques
són aquestes il·lusions que acaben esdevenint fal·-
làcies.

A Imposturas es moria la dona del protagonista i
arran d’aquest fet ella, la morta, “començava a viu-
re”. Ben diferent del que passa a El mar, en què la
mort de la dona és el final per a ella i, en bona part,
també per a Morden, ¿no?
No n’estic tan segur. Max, com tants escriptors, és
un monstre de l’ego. I en el punt en què mor la seva
dona comença un procés d’alliberament. El nostre
deure és continuar vivint, malgrat el dolor.
[Banville no ha suat gens, durant l’entrevista (i això
que ha begut una mica d’aigua –ben poca, com un
moixonet–. En les seves novel·les fa un ús extens,
pròdig, de la comparació. Exercicis de voyeurisme
molt interessants. Tampoc no se li ha arrugat gens
la camisa de color blau marí. En les seves respostes
–ni massa llargues ni massa curtes– no para de citar
altres autors. També l’admiro per això. Vull dir pel
fet de beure aigua i no suar, i pel fet d’estar-se una
hora amb periodistes i altres aus carronyaires i sor-
tir amb la camisa impecable, sense ni una arruga.]

La nostra vida és essencialment absurda.
T’enamores, assisteixes a una exposició,

llegeixes un vers sublim i pots sentir que la teva
existència es transforma de cop i volta, que

agafa volada, transcendència...
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