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Ha escrit una nouvelle intel·
lectual i sentimental, en què 
la intel·ligència devora els 

sentiments.
—Les meves novel·les eren literatura 

d’idees. Ara he intentat recrear la banda 
més sentimental, procurant repartir-ho 
al cinquanta per cent. Els dos referents 
de la novel·la fan aquesta combinatòria. 
Hi ha el referent de la literatura oriental, 
de la qual prové la mesura, la calma i 
l’equilibri. I hi ha el referent de París, que 
determina l’aspecte sentimental.

—La novel·la canvia a mesura que 
avança.

—És una faula que recrea diversos re-
gistres, tradicions i llenguatges. Si fins ara 
demanava un esforç de diccionari al lec-
tor, ara li demano un esforç d’imaginació. 
Penso que l’ètica i l’estètica, l’argument i 
l’estil, han d’anar de la mà. Aquesta doble 
cara és present tot al llarg del llibre. La 
imatge dels contraris que es necessiten és 
molt oriental.

—Més que doble, a moments sembla 
que hi ha una cara múltiple.

—Hi ha el registre del thriller, de la 
faula, de la crítica social –amb tot el tema 
dels premis literaris i la hipocresia que 
s’hi mou–... També hi ha una mescla de 
llenguatges: el de la psicologia, el de la 
poesia... Alhora, volia donar un compo-
nent exòtic al llibre, com de somni, per 
això l’he ambientat a París, on no he estat 
mai. Es podria dir que Ombres franceses 
és una novel·la d’amor i de crítica. 

—Descrigui el triangle format per 
l’estudiant Juliette Lavelle, el professor 
Paul Lippman i el poeta Georg Frieden?

—Com un mirall de les relacions 
humanes actuals. Cada cop són menys 
senzilles, perquè hi entra la mentida, la 
hipocresia, l’odi, la repugnància... Les 
relacions d’avui no tenen perpendicula-
ritats, tots anem en paral·lel, per això mai 
no ens acabem de trobar.

—Ara les relacions humanes són tan 
diferents respecte del passat?

—Vivim el segle de la neurosi. No hi ha 
paciència, hem après a relacionar-nos de 
manera superficial i a través de pantalles 
i, per tant, no hi ha una voluntat d’entesa 
amb l’altre. Les relacions estan degrada-

des, avui, perquè tot funciona a base d’hi-
pocresia. Per això volia que, a la novel·la, 
tot mostrés la seva doble cara, excepte la 
Juliette, que peca d’innocència i per això 
té problemes. Anar a cara descoberta no 
ajuda en el món d’avui. La Juliette, com 
totes les meves protagonistes, està car-
regada de dubtes, de pors, d’ingenuïtats. 
I està indefensa davant el món. Un altre 
aspecte de la Juliette és que ella busca 
l’aprenentatge permanent mentre que els 
altres la veuen com un objecte del desig. 
I no. Ella cultiva el cervell. Si és més o 
menys bonica no és culpa seva.

—Paul Lippman representa els 
pitjors defectes del món acadèmic i 
cultural, oi?

—La vida literària és plena de Lipp-
mans. Em cansa que els premis literaris 
no avaluïn la qualitat dels llibres sinó la 
perspectiva comercial, i això que m’hi 
continuo presentant amb tota la il·lusió... 
Estic convençuda que molts membres de 
jurats dels grans premis no poden dormir 
tranquils, perquè no fan bé la seva feina.

—Un personatge que és psicoanalis·
ta juga un paper clau en la història.

—La gent pensa que domina el cons-
cient, però la psicoanàlisi fa un pas més 
enllà i domina l’inconscient. L’inconsci-
ent és tan controlable com el conscient, 
si t’hi poses ferreny. A l’inconscient, hi 
ha l’ànima humana. El conscient és el 
que fingim ser en societat. Cal trobar una 
equilibri entre l’un i l’altre.

—El llenguatge és diferent respecte 
de les novel·les anteriors.

—L’he despullat de faramalla per do-
nar al lector un llenguatge més net, per-
què no m’hagi de llegir amb el diccionari 
al costat. Escrivim segons el que vivim: 
jo quan escrivia la novel·la passava per 
un moment tranquil i volia escriure amb 
un llenguatge tranquil. Es pot dir que ara 
miro de comunicar i no d’expressar.
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Anna Carreras i Aubets

«Vivim el segle de la 
neurosi»

La narradora, assagista i 
crítica literària Anna Carreras 
(Barcelona, 1977) ha publicat 
la novel·la Ombres franceses 
(El cep i la nansa). Mescla de 

gèneres, està ambientada en un 
París culte i tortuós. Una frase 
de la protagonista la sintetitza: 
“Parlar del que no rutlla. Això és 

el que ens fa humans”.
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