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A Lila, la seva darrera novel·la, 
publicada fa uns mesos per 
Edicions de 1984 (i per Galaxia 

Gutenberg en castellà), s’endinsa en 
l’Amèrica profunda, amb el teló de fons de 
la Gran Depressió dels anys 30: de mica 
en mica revela les capes salvatges, 
innocents i d’una intuïció entendridora 
que formen el personatge central, Lila. 
Entre la seva legió de fans hi ha el 
president Obama, que fa poc la va visitar a 
Iowa, on viu i ensenya a la Universitat. 

—Llegint Lila es podria pensar que 
sent fascinació per la gent ordinària...

—El que m’interessa és la identitat 
absoluta. Agafo els personatges dins d’un 
context i no crec que la gent sigui simple o 
complexa, senzillament tenen diferents 
circumstàncies. 

—Hi ha un moment en la novel·la 
que un personatge, la Doll, diu: “nosal-
tres som només una gent”. Potser hem 
oblidat que som només gent?

—Sí. Hi ha tota una càrrega de 
màrqueting, que ve de lluny, que permet 
establir un estatus a partir de les coses que 
tens, de les teves possessions. Esperança 
té una explicació d’algú extern, i jo 
considero que és més aviat un element 
intrínsec de l’ésser humà. Només cal 
descobrir-lo.

—L’estil de Lila aconsegueix mostrar 
els personatges en tota la seva autentici-
tat. Com els construeix?

—Quan escric els llibres escolto 
diferents tipus de música per mantenir el 
to i el llenguatge que volia trobar. Amb 
Lila he escoltat molta música tradicional, 
molta música country per mantenir el 
vocabulari i el to que volia.

—Sobre la seva reivindicació del 
paper de la imaginació, hi ha una crisi 
del sistema educatiu en com tracta les 
humanitats?

—Hi ha gent que vol portar l’educació 
cap a aquest altre sentit, tant a Estats Units 
com d’altres països. És molt disruptiu. La 
cultura occidental es basa en les humani-
tats. La tecnologia està molt bé, però si ho 
volem reduir tot a això ens estem 
equivocant de mig a mig. 

—Com explica aquesta connexió 

entre la fe cristiana i la literatura?
—Són temes molt importants, la 

teologia i la religió. Hi ha moltes maneres 
com la gent intenta expressar la realitat. 
Els llegeixo i, per tant, quan escric, també 
aplico aquests termes. El que fa la teologia 
no és dir què és correcte o incorrecte, no 
es tracta de crear oposats, és donar un 
llenguatge de la orientació. La gent té por 
de la ciència com a únic llenguatge per 
articular la realitat.

—Amb Lila fa la impressió que 
tornem a aprendre a distingir les coses 
ordinàries...

—Sempre quan escric tinc interès a 
parlar de les coses normals, amb el dolor, 
amb el sentit, amb el valor senzillament 
de l’existència de ser. Si assumim que tot 
ens ve donat ens tornem insensibles. Jo 
intento recuperar l’exposició o el plaer de 
les coses comunes.

—I ara, la pregunta més original: 
com va anar la seva trobada amb 
Obama?

—[Riu] Va ser una experiència molt 
positiva. Ens vam reunir dues vegades 
abans, vam tenir una conversa i vaig estar 
molt contenta de fer-ho. De fet, tenim 
molts interessos comuns, és un bon lector 
i està molt interessat en llibres.

—Una qüestió més sobre la democrà-
cia: els atacs de París i la reacció que 
comportaran poden debilitar la 
democràcia?

—Occident s’enfronta a problemes 
molt importants en el futur i seran un test 
per veure com responem amb saviesa. No 
hem de deixar que els terroristes ens facin 
actuar com ells han actuat. Hem de ser 
racionals i demostrar que som una 
civilització oberta. Aquests atacs ens 
podrien portar a respostes que no són 
gens positives. Si prenem decisions que 
no són correctes, els nostres fills en 
pagaran les conseqüències. 
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Marilynne Robinson

«Si assumim que tot 
ens ve donat ens 

tornem insensibles»

Autora de quatre novel·les, 
una de les quals va guanyar el 
Pulitzer de ficció, reconeguda 

per la crítica i pel públic i 
assagista, Marilynne Robinson 

(1943) va ser a Barcelona la  
setmana passada per fer una 

conferència al CCCB sobre 
“La imaginació en la recerca de 

la democràcia”. 
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