
errors de registre que un nord-
americà no diria mai, cosa que
m’afalagà perquè significa que
vaig captar el registre nord-ameri-
cà del personatge. Altres autors,
com Philip Roth, són incapaços de
fer-ho. Ell és incapaç d’escriure
com un anglès, tot i que va fer el
sentit contrari i va viure a Angla-
terra. Roth va viure molts anys a
Londres, on va ser profundament
infeliç. És probable que per això,
quan tornà als Estats Units, visqué
un període molt bo amb Pastoral
americana i La taca Humana,
novel·les de gran inspiració.

A l
final de la novel·la,

un personatge reflexiona sobre
la revolució sexual. Diu que les
dones han limitat la natalitat
però que tot acabarà en fracàs
perquè els musulmans ens aca-
baran envaint i tots acabarem
essent musulmans.

El personatge que fa aquesta re-
flexió és una dona jove que elucu-
bra sobre la possibilitat que el
port d’arribada final del feminis-
me europeu sigui la sharia, la llei
islàmica implantada a tota Euro-
pa. És un comentari que intenta
ser una ironia, no una predicció.

Passa el temps però el passat
no passa mai: és un dels temes
de la novel·la. Quina relació té
amb la realitat?

De jove penses que és impossible
morir-te abans dels 45 anys; des-
prés, et mires al mirall i veus que
comences a ser apte per a la mort.
Als 50 anys, la vida t’ofereix un gran
regal que és el passat, que es pre-
senta com un gran continent verge
per descobrir i un gran recurs per
explotar. Als 60 anys tot esdevé
més feble i penses que tot això no
pot acabar mai bé. La ficció narrati-
va és un producte estilitzat. La
novel·la està ambientada a Itàlia i el
protagonista diu que viu els tres
mesos d’aquell estiu com en una
novel·la perquè les seves vivències
tenen major forma, pauta i sime-
tria, que són els elements que cons-
titueixen l’estructura narrativa. És
diferent a la vida real, que és una
successió brutal d’esdeveniments.
Una sabata de taló alt per anar a
una festa, amb un arc immens i aca-
bada en un estilet seria la ficció, i és
molt diferent a un peu real. El peu
és la vida, amb les seves durícies i
formes. La novel·la és ficció.
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Martin Amis Escriptor

A La viuda prenyada, que publica
Empúries en català (Anagrama en
castellà), Martin Amis (Oxford,
1949) explora el pas d’uns joves a
l’edat adulta durant l’estiu de l’any
1970, en plena revolució sexual.

Us heu endinsat en la vostra bi-
ografia, per escriure de joves i
sexe?

Vaig començar la novel·la autobi-
ogràficament, però immediata-
ment vaig canviar d’idea. No pots
escriure autobiogràficament sobre
les relacions sexuals sense fer-ho
d’una manera fastigosa. La
novel·la ha de tractar un tema uni-
versal i els somnis i el sexe són
coses massa íntimes i personals.
La narració de l’acte sexual que
descric permet l’existència d’un
desenvolupament de la novel·la a
través del personatge i de l’argu-
ment. La pornografia és sexe sense
emoció ni sentiment. Crec que el
sexe s’ha convertit en pornografia
en el segle XXI. És lamentable.

El llibre inclou nombroses re-

ferències a les novel·les clàssi-
ques romàntiques.

És cert. El protagonista canvia de
curs acadèmic en el tercer any i
decideix passar-se a l’estudi de la
literatura anglesa. Ha de llegir-se
tot el corpus de la literatura angle-
sa en l’estiu en què passen els fets.
Tota la novel·la anglesa dels segles
XVIII i XIX tracta sobre si l’heroïna
acabarà tenint relacions sexuals.
És una autèntica obsessió subja-
cent de la novel·la d’aquella
època. Una camperola o una ta-
vernera decadent podien tenir re-
lacions sexuals. Ara bé, l’heroïna
mai en tenia de manera lliure i vo-
luntària. Hi havia una obsessió per
drogar-les i així poder tenir sexe.

La revolució sexual fou una es-
pècie de droga per a les noies
dels anys 60?

La ideologia hi substituí les dro-
gues. A la novel·la, una noia inten-
ta unir-se al nou ordre sexual
emergent, però descobreix que té
un romanent ideològic massa fort
pels ensenyaments religiosos. Una

altra, intel·ligent, segueix per un
camí independent d’assaig i error.
I existeix un tercer grup de noies
que, tot i que sona molt antiquat,
no s’assignen el valor suficient.

Aviat marxareu a viure a Nova
York. Pensau que sou part
d’una tradició anglesa?

Als meus cursos de literatura cre-
ativa sempre dic als alumnes que
han de llegir com a mínim un
Charles Dickens, un Jane Austen i
un George Eliot perquè han de ser
plenament conscients de la pro-
ducció anterior i contra quina tra-
dició volen escriure. Encara no
m’he mudat a Nova York, però no
té a veure amb la meva carrera,
sinó amb els malucs o el colze dels
meus sogres. És interessant con-

vertir-se en un novel·lista entre
Anglaterra i els Estats Units, com
el vell Henry James, tot i que jo no
escric tan contorsionadament ni
amb tanta dificultat com ell.

Seran els Estats Units el tema
de les vostres properes
novel·les?

He escrit ja uns quants cente-
nars de planes des de la perspec-
tiva nord-americana. Vaig tenir la
gran sort d’haver viscut un any de
la meva vida als Estats Units,
entre els nou i els deu anys. Puc
xerrar americà. Vaig escriure una
novel·la breu, titulada Night train
(Tren nocturn) on el protagonista
narra des d’un punt de vista
nord-americà. Un crític amic
m’explicà que només hi havia dos
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