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A través de quatre relats i pessiga-
des d’una ironia proverbial, 
Francament, Frank ressegueix el 

paisatge moral després de la destrossa 
provocada per l’huracà Sandy, pel boom 
immobiliari i altres promeses vàcues. En 
parlar-ne, Ford alterna el sarcasme d’uns 
ulls blaus càlids amb l’elegància i la 
pausa. Del president Obama, en lloa que 
no sigui impulsiu: “No podem construir 
murs al voltant dels països per fer fora 
els terroristes”. Al precandidat republicà, 
Donald Trump, el troba “massa estúpid” 
perquè un dia sigui president. 

—Frank Bascombe era el protago-
nista de la trilogia que el va consagrar 
(El cronista d’esports, El dia de la 
Independència i Acció de gràcies). Per 
quina raó ara hi torna?

—No tenia res més a fer [riu]. Ja saps 
que nosaltres no sabem per què. Les 
raons sempre suren després dels fets. 
Intentem trobar alguna cosa sobre què 
escriure i somiem alguna cosa. El que jo 
vaig somiar eren els efectes de l’huracà 
Sandy. Vaig rebre la commoció per 
aquell xoc i per totes aquelles cases i 
vides destrossades. Totes aquelles coses 
em van afectar i em van il·luminar.

—Quina és la seva relació amb en 
Frank? Comença a pensar de matar-
lo?

—No. En Frank pot ser utilitzat de 
nou. Les notes que prenc a la llibreta són 
amb ell de personatge. Però, fins i tot 
encara que no l’utilitzi en cap novel·la, el 
mantinc en les meves notes. Sempre hi 
ha la possibilitat de tornar-lo a utilitzar. 

—En l’actual societat nord-america-
na li falten més observadors com 
Frank?

—Em sembla que tots faríem bé de 
preocupar-nos menys per la feina i, en 
canvi, de conèixer-nos millor, sense 
pensar que som sempre el centre 
d’atenció. Però en Frank és un instru-
ment, un narrador...

—En tot cas, troba a faltar més 
capacitat d’empatia?

—És clar. Segurament és un signe del 
temps. En particular, en la societat 
americana es prioritza l’èxit individual 

per sobre de la resta d’individus. S’ha 
perdut el sentit de comunitat i d’empatia.

—Arran de l’huracà Sandy no hi va 
haver una reacció col·lectiva?

—No crec que es pugui generalitzar. 
Però una cosa sí que puc dir: els Estats 
Units és un país gegantí. Ja pot haver-hi 
un huracà a Nova Orleans o a New 
Jersey, però si tu vius a Montana no et 
sembla que sigui la teva experiència. I la 
meva esperança, escrivint històries, és 
que tu puguis veure que les coses 
t’afecten, et toquen o et mouen per 
camins que només tu pots entendre. 

—Després del desastre, de l’impac-
te de la crisi o el crash de les hipote-
ques, la gent oblida la història menu-
da?

—La gent en veu les conseqüències 
directes, la casa, el cotxe, el gos... Però 
no les conseqüències de més abast. La 
gent mira l’efecte privat dels desastres, 
però no mira a esquerra, a dreta o a 
ningú més. 

—Per tant, no té esperança que la 
gent n’aprengui alguna cosa, d’aques-
ta situació?

—Jo sempre tinc esperança; si no, no 
hauria escrit novel·les. Si no, no 
pensaria que pot haver-hi un futur 
després dels meus llibres, que poden ser 
útils per a algú. No sempre és fàcil tenir 
esperança, de vegades hi ha qui té 
mandra de tenir esperança, però en el 
dia a dia em considero prou esperançat.

—Ara una pregunta potser típica, 
però el seu llibre és més irònic que 
dramàtic? O a l’inrevés?

—No és una pregunta que jo pugui 
respondre, típica o no [riu]. L’humor és 
sempre interessant per a mi. Hi ha coses 
molt serioses, com la vida i la mort, però 
pot ser més fàcil d’enganxar si al voltant 
hi poses un cert tipus d’humor. El drama 
sempre té dues cares. 
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Richard Ford

«Jo sempre tinc 
esperança; si no, no 

hauria escrit 
novel·les»

Richard Ford (Mississipí, 1944) 
és un dels grans escriptors 

nord-americans actuals. I un 
personatge encantador. Ara 
s’acaba de traduir al català 

Francament, Frank (Empúries, 
Anagrama), on torna al seu 

personatge icònic, entranyable, 
Frank Bascombe, que li permet 

retratar l’Amèrica actual. 

Entrevista d’Anna Ballbona
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