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A Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) l’èxit
de L’ofensa li ha agafat amb un camí recorregut com a

escriptor. Tot això ens ho explica a principis de juliol a

l’altell del Café del Instituto a la cèntrica plaça

xixonenca del mateix nom. Mentrestant a fora l’estiu

xixonenc fa estralls; és a dir, que plou a bots i barrals.

(Text: Quim Pérez)

m va sorprendre moltíssim que
em traduïssin al català. Reconec que a la vegada em
fa moltíssima il·lusió. En vies de traducció per al
proper any hi ha tres més, a l’italià, al portuguès i
al polonès. Feta només està la catalana. I, curiosa-
ment, sembla que no hi ha interès a Alemanya per
publicar-la, malgrat que el protagonista és un
soldat alemany. Sembla que allà hi ha un cert
cansament de revisitar tant la història recent.

Sona una mica a broma que es parli de tu com a
autor revelació ja que portes deu anys publicant
amb gairebé una desena de títols editats però
només en l’àmbit asturià.
La invisibilitat dels llibres que vaig publicar va ser

gairebé absoluta fins a la publicació del darrer llibre
de relats, Los caballos azules (Trea, 2005), que va
tenir una certa repercussió mitjançant una crítica
que va sortir a El País i amb el Premi Juan Rulfo al
conte que dóna títol al volum. Això va permetre
que el meu nom sonés una mica i Seix Barral
s’interessés pel meu proper llibre. Jo no sóc tant
una revelació literària perquè acabi de començar a
escriure sinó perquè molta gent m’ha descobert
ara. El que no tinc clar és si es tracta d’un defecte
o una virtut ja que tinc la sospita que la gran cantera
de la literatura en castellà durant els darrers anys
està sorgint de la perifèria. Percebo una fatiga del
públic lector quan les grans editorials li tornen a
presentar l’enèsim autor revelació que després

resulta un bluf. Potser un camí més raonable, vull
pensar, és el camí invers, que és el que jo he
recorregut. El de l’escriptor que va publicant la
seva obra a editorials petites i que així pot anar
creant i mantenint-se allunyat de tot el soroll de
fons que envolta la literatura. Així que quan arriba
a una editorial de primera línia ho fa amb un
background al darrere.

Però amb L’ofensa (Columna, 2007, en català i
Seix Barral en l’original castellà) has arribat al
gran públic. Quatre edicions en castellà i críti-
ques elogioses.
Jo no el destacaria per sobre de la resta de la meva
obra. De fet, L’ofensa es compadeix de tota la
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Com mirar directament
als ulls de l’horror
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meva obra anterior, no és un cos estrany i, inclús,
tampoc gosaria dir que és la millor. És simplement
un pas més en l’evolució d’un escriptor. La percep-
ció que jo tinc d’aquesta darrera novel·la no és d’un
salt quantitatiu en relació amb l’obra anterior, sinó
un esglaó natural. El que sí que és veritat és que és
un compendi de tots els temes que a mi em
comprometen: el mal, la llibertat, la fascinació per
la Història i com aquesta intersecciona amb les
petites i particulars històries de les persones, i
també la responsabilitat individual enfront la res-
ponsabilitat col·lectiva.

Kurt Crüwell és un jove sastre alemany que té una
promesa a Bielefeld i que espera heretar la sastre-
ria del seu pare. Fins aquí és un personatge d’una
normalitat extrema, si volem, fins i tot vulgar. És
l’esclat de la Segona Guerra Mundial el que l’em-
penyerà a viure una experiència insòlita. Al 1941
a la Bretanya francesa com a soldat de reemplaça-
ment de l’exèrcit nazi és espectador d’un succés
tràgic i cruel. Tot un poble és ajusticiat i cremat
dintre d’una església com a represàlia cap a la
població per una acció armada de la Resistència
gal·la. Kurt arrossegat per aquest horror tan bru-
tal es bloqueja i sembla com si dimitís de la reali-
tat. Com diu el propi autor “s’inicia així l’odissea
d’un home bo en un món on la innocència ja no és
possible”. Has escrit una novel·la d’idees, però tot
l’attrezzo i la documentació sobre el període són
molt precisos.
A L’ofensa he volgut dues coses que poden semblar
enfrontades però que jo crec que no ho són: per una
banda fugir de tots els tòpics, però per una altra
jugar amb els prejudicis dels lectors. Si plantejo una
novel·la on el protagonista és un soldat a la Segona
Guerra Mundial de seguida a la ment del lector
apareixeran un munt de prejudicis. Volia demos-
trar precisament això, com una persona normal,
anodina, de sobte pot ser empesa a un món que li
és imposat. Al principi tenia clar el que volia
explicar, l’enfrontament d’un ésser humà davant de
l’horror, però no sabia on es desenvoluparia. Jo sóc
encara fill del mapa no només geogràfic, sinó
també polític i ideològic que va generar la Segona
Guerra Mundial. Volia que el protagonista fos
alemany ja que em donava molt joc per reflexionar
sobre els vencedors i els vençuts, els botxins i les
víctimes. Kurtz, com a símbol que és, pot reflectir
les dues parts del conflicte. Kurtz podria ser un
soldat americà ara a l’Iraq o un soldat a les guerres
de religió del segle XVI. He tractat de documen-
tar-me però tampoc d’una manera obsessiva. He
procurat ser fidel a l’època. Jo no he volgut fer una
novel·la històrica on l’adjectiu pesi més que el
substantiu. L’ofensa és un artefacte fictici i com a tal
m’agradaria que funcionés.

Em xoca una mica, no vull dir pas negativament,
aquesta opció per recrear un paisatge i un conflicte
allunyat, en principi, del teu entorn...
Té molt a veure amb la meva formació. La cultura

centreeuropea m’ha fascinat sempre. Segurament
aquesta fascinació rau en les preguntes paradoxals
que es planteja. Si un mira els darrers dos-cents
cinquanta anys de pensament, des de Kant fins a
Nietzsche, totes les gran construccions al voltant
de l’ésser humà provenen d’Alemanya. Aleshores,
la pregunta resulta òbvia. Com és possible que un
poble tan fructífer i resplendent en els seus fruits
intel·lectuals hagi estat també dipositari de l’he-
rència més negra? Sempre m’he sentit molt proper
a la cosmovisió del món centreeuropeu, molt més
que a la Mediterrània. A aquesta visió atea, sense
cap vocació transcendent, i traslladant sempre tota
la responsabilitat al subjecte. Xuan Bello en la
presentació asturiana de la novel·la va dir de mi que
era el millor escriptor estranger que hi havia a
Astúries. En aquest sentit m’ho prenc.

La teva obra tendeix cap a la brevetat, però fas
servir una prosa molt treballada i que ressona, a
només una passa de caure en el barroquisme.
Sóc un escriptor amb una escriptura centrípeta
que treballa per condensació en comptes de cen-
trífuga, per acumulació i expansió. També tinc
una obsessió pel llenguatge i vull que sigui molt
suggeridor. Els escriptors que m’interessen de la
tradició castellana són Carpentier, clar exemple
de prosa barroca, Onetti i Borges. Aquesta bran-
ca de la literatura molt inclinada cap a la bellesa
idiomàtica i la creació d’imatges molt poderoses
però, a la vegada, amb la suficient destresa per tal
que el com narrar no acabi fagocitant el què
narrat.

El pinyol de L’ofensa pot ser la incapacitat de
l’ésser humà per mirar cara a cara l’horror i com
aquest quan apareix el que fa és desconnectar la
nostra humanitat?
Sí. És tal el dolor que de vegades ens envolta que
no ens queda una altra sortida que no mirar o
suspendre el judici, és a dir, no implicar-nos en el

que està succeint perquè ens supera com a éssers
humans. Volia reflexionar sobre quin grau de
responsabilitat tenim de les coses que s’esdeve-
nen tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.

L’art com a possibilitat única de mirar directa-
ment a l’horror sense desconnectar-nos com a
éssers humans. Seria aquesta una altra reflexió
important?
Jo crec que l’art ajuda a sublimar-ho tot, inclús el
més terrible. Contràriament al que deia Adorno,
que després d’Auschwitz no és possible la poesia,
la meva percepció és justament la contrària. Que
només és possible continuar parlant d’Auschwitz
i de tots els horrors a través de la poesia i, per
extensió, de l’art. Només l’art ens permet mante-
nir-nos en una ficció que ens permet continuar
mirant cara a cara esdeveniments tan terribles.
A L’ofensa he pretès defugir de qualsevol mani-
queisme. Entre el blanc i el negre hi ha una escala
de colors que és on tots ens movem. I sobre la
monstruositat de l’ésser humà... si un mira el que
és un monstre veurà que un monstre és un ésser
excepcional per excés o per defecte. Si mirem a
través de la història, i el món actual n’és un bon
exemple, la monstruositat ha estat la norma i no
pas l’excepció.

Parla’ns una mica dels teus interessos literaris, a
banda de la tradició centreeuropea ja destacada.
Dels autors vius el que més m’interessa és Cormac
McCarthy. El seu és el món de la frontera, però
aconsegueix transcendir el paisatge i parlar dels
temes que a mi m’inquieten, fonamentalment de la
negror que hi ha al cor de l’ésser humà. També
Don Delillo, que tinc la sospita que és qui millor
està llegint l’entranya del nostre temps. Algunes de
les seves novel·les són gairebé profecies. També
m’agraden Céline, Jünger i, un de viu, Pierre
Michon. Dels coetanis m’agraden molt Eloy Ti-
zón, Juan Gabriel Vásquez i Isaac Rosa.




