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Després d’una estada al Japó, 
l’escriptora francesa va trobar 
les claus per aixecar una 

novel·la que és faula, conte, fantasia i 
narració clàssica. Ja treballa en la 
segona part.

—Després de l’èxit de L’elegància de 
l’eriçó, va ser gaire difícil la vida 
literària posterior?

—No, en absolut. Primer, perquè va 
ser progressiu, no va ser una explosió. I 
així ho vaig poder digerir. A més, em va 
oferir una llibertat financera increïble. 
Vaig poder fer realitat el somni d’anar al 
Japó, no per fugir, sinó perquè realment 
tenia moltes ganes d’anar-hi. I de cop, 
vaig estar molt lluny. Per tant, em va 
oferir una gran llibertat de moviments i 
per escriure.

—Per què va triar deixar enrere el 
realisme i endinsar-se en el que és 
fantàstic?

—Hi ha elements realistes en la 
novel·la, però és veritat que hi ha tot un 
món fantàstic. Jo no he escollit. Si 
pogués llevar-me al matí i dir, “va, trio 
avui escriure això”, la meva vida seria 
molt fàcil... [riu], però això no és el que 
em va passar. Els meus tres llibres 
publicats fins ara són molt diferents els 
uns dels altres. Sempre tinc ganes 
d’explorar nous territoris i tot el que 
sorgeix ve gairebé malgrat jo. 

—En la novel·la els elfs tenen una 
gran càrrega simbòlica...

—En la tradició nòrdica els elfs són 
uns personatges que tenen un ideal 
d’harmonia amb la natura, però al 
mateix temps, d’amor a les arts: la 
poesia, la música, la pintura... Els meus 
elfs no s’assemblen als elfs tradicionals, 
però n’he conservat aquesta idea 
fonamental que són figures de l’harmo-
nia. La idea dels elfs a la novel·la va 
néixer en la meva estada al Japó. La 
bellesa japonesa és tan extraordinària 
que t’acabes demanant si són realment 
els homes els qui han creat aquells 
jardins, aquella arquitectura, aquelles 
arts tradicionals. Un dia li vaig dir a un 
amic: si els elfs tinguessin jardí, seria 
allà. Vaig intentar escriure sobre el Japó, 

no me’n vaig sortir, però vaig guardar 
aquesta idea. 

—Quin és l’origen i la clau d’una 
frase que es repeteix al llarg del llibre 
“jo mantindré”?

—Vaig viure durant tres anys a 
Amsterdam. Sempre em va fascinar la 
divisa de la corona holandesa: “jo 
mantindré”. Jo mantindré què? No hi ha 
complement directe. Però és una 
fórmula molt bonica. Trobo que lliga la 
idea de mantenir una certa harmonia 
amb el món, amb viure tots plegats. 
L’explicació d’aquesta divisa es coneixerà 
en el segon volum de La vida dels elfs, 
perquè allà anirem al món dels elfs.

—Una crítica francesa, Alice Ferney 
(Le Figaro), ha escrit que aquesta seria 
la mena de novel·la que un editor 
hauria desaconsellat a l’escriptor 
d’escriure...

—Sí, és un comentari molt interes-
sant. Va escriure això perquè hi ha 
alguns editors que aconsellen als seus 
escriptors escriure frases curtes, que el 
camí del lector sigui directe, que sigui 
fàcil de llegir, no gaire complicat, que 
l’estil sigui contemporani. I jo he fet tota 
una altra cosa. Això potser va contracor-
rent d’una certa tendència de l’època 
però també m’encoratja.

—Crida l’atenció que una professo-
ra de filosofia com vostè faci aquest 
viatge pel que és sobrenatural. Una 
manera d’entendre el món és a través 
d’allò misteriós? 

—Per a alguns, la reflexió racional i 
analítica és la millor manera de com-
prendre el món. Després d’una desena 
d’anys ensenyant filosofia he comprès 
que, definitivament, no és el meu cas. 
Tot el que jo penso sobre el món és a les 
novel·les. Quan acabo un llibre, tinc la 
impressió de comprendre una mica 
millor les coses. 
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Muriel Barbery

«Quan acabo un 
llibre, tinc la 
impressió de 

comprendre una 
mica millor el món»

Muriel Barbery (Casablanca, 
1969) va tenir un èxit 

aclaparador amb la seva 
anterior novel·la, L’elegància 

de l’eriçó, de la qual es van 
vendre sis milions d’exemplars 
a tot el món. Ara ha necessitat 
nou anys i un canvi de registre 

considerable per escriure la 
nova obra, La vida dels elfs. 

entrevista d’Anna Ballbona
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