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L’escriptor afirma que ‘Doctor Pasavento’ posa punt final a un cicle

Vila-Matas s’enfronta a la
desaparició física i literària

LITERATURA I NOVETAT

c

M. EUGENIA IBÁÑEZ
BARCELONA

L’estiu del 2003, Enrique
Vila-Matas va assistir a un

col.loqui a El Escorial on un dels as-
sistents li va preguntar des de les úl-
times files quan portaria a la pràcti-
ca una proposta molt repetida a les
seves novel.les: la desaparició o la re-
tirada professional. No sabem ben
bé quina va ser la resposta, però sí
que l’aguda qüestió del suposat lec-
tor va suggerir a Vila-Matas una idea
que va acabar convertida en no-
vel.la. L’obra, Doctor Pasavento, es va
presentar ahir enmig d’una nom-
brosa presència de mitjans informa-
tius, prova de l’expectació que els
títols d’aquest escriptor desperten
en els últims anys.

Doctor Pasavento (Anagrama) és, se-
gons l’autor, «un llibre complex» que
aborda la desaparició, física i li-
terària. Però un únic eix narratiu i
una única lectura són molt poca co-
sa per a una obra de Vila-Matas (Bar-
celona, 1948), així que la novel.la
està teixida amb contínues referèn-
cies literàries, cites a escriptors i no-
vel.les –verdaders i falsos–, fets auto-
biogràfics que no ho són tant i coin-
cidències que porten el lector de la
ficció a la realitat. El llibre té com a
punt de partida el viatge del narra-
dor, el doctor Pasavento, a Sevilla,
on ha de participar en un col.loqui
amb Bernardo Atxaga; però l’home

no va a la cita, opta per desaparèi-
xer, i s’oculta a Nàpols i París, fins
que descobreix que ningú el busca,
que ningú se’n recorda d’ell.

«No és tant la desaparició, com
la soledat –afegeix–, que el con-
dueix a una certa bogeria i és l’inici
d’una fuga sens fi». La novel.la té
dos eixos bàsics: el poeta suís Robert
Walser, mort el 1956, i la rue Va-
neau. El primer –el mite al qual re-
corre Pasavento per desaparèixer–
va passar els últims 23 anys de la se-
va vida en un hospital psiquiàtric
sense escriure absolutament res, i el
carrer de París, de només 80 núme-
ros, és un enclavament real on se si-
tuen edificis i fets que Vila-Matas /
Pasavento converteix al llarg de tota
la novel.la en punts d’atzarosa coin-
cidència, reals o falsos.

q EL PSIQUIÀTRIC
«Per primera vegada he introduït la
realitat en els meus llibres –explica
l’autor– per buscar la veritat». I a la
recerca d’aquesta veritat, Vila-Matas
va viatjar al centre psiquiàtric on es
va recloure Walser i va sol.licitar l’in-
grés per viure des de dins la desapa-
rició del poeta. I tres vegades, el di-
rector, Bruno Kägi, va donar el no
per resposta. L’escriptor català va
iniciar la novel.la sabent que, quatre
mesos més tard, mantindria aquella
entrevista real, que transcriu i incor-
pora a la ficció de la seva obra.

El llibre té connexions molt clares

amb la realitat –«volia crear un món
versemblant en la ment del narra-
dor»– com inusuals cites a futbolis-
tes, l’alliberament de dos periodistes
francesos segrestats a l’Iraq, la mort
de l’escriptor Miquel Bauçà –«un al-
tre desaparegut»–, l’assassinat de
Rafiq Hariri a Beirut i notícies diver-
ses relacionades amb Síria, país que
ha convertit en cita constant al llarg
del llibre.

Vila-Matas considera que Doctor
Pasavento és el llibre «més sòlid» que
ha escrit fins ara, «el més narratiu», i
sembla que es molesti quan se li pre-
gunta si l’abundància d’autors que
sorgeixen al llarg de gairebé 400
pàgines el converteix també en el
més literari. «És gairebé un llibre
d’aventures –explica–, la història
d’un home que vol desaparèixer»,

definició que no ha d’enganyar el
lector que l’adquireixi.

L’escriptor afirma que aquesta no-
vel.la forma part del mosaic de la se-
va obra, que avui veu «com un tapís
que ha anat creixent» i el qual es
proposa canviar de forma. Vila-Ma-
tas va declarar ahir que dóna per
acabat un cicle literari, que ha fina-
litzat la trilogia formada per Bart-
leby y compañía (publicada el 2000) i
El mal de Montano (2002), i que per
primera vegada en molts anys ha as-
sistit a la presentació d’un llibre sen-
se saber com serà el següent. «Em
sento com l’alumne que copia fra-
ses una vegada i una altra, com si
no sabés fer cap altra cosa, quan la
veritat és que alguns dels temes
tractats en aquests tres llibres –el
suïcidi, la desaparició– no m’inte-
ressen d’una manera especial», ex-
plica.<

Catalunya rendeix un homenatge
pòstum al pintor Antoni Clavé

ART I PERSONATGE

c

CLARA DE COMINGES
BARCELONA

Mai va ser tan oportuna
l’obra d’un artista a la vin-

culació històrica d’un país. Són pa-
raules del crític d’art Daniel Giralt-
Miracle sobre Volem l’Estatut, el qua-
dro que va pintar el 1977 un dels ar-
tistes catalans més internacionals,
Antoni Clavé (Barcelona, 1913 -
Saint-Tropez, 2005). El reconegut
pintor, que va morir dimecres pas-
sat, 31 d’agost, a casa seva, al sud de
França, va rebre ahir un homenatge
pòstum per part del president de la
Generalitat, Pasqual Maragall. La se-
va pintura va exercir de decorat en
l’acte, que va tenir lloc a la Sala
Clavé del Palau de la Generalitat, on
s’exposen algunes de les 152 obres
que el pintor va entregar al fons
d’art d’aquesta institució.

«Era tan gran com a artista com
com a home», va descriure Giralt-
Miracle, encarregat de fer una breu
glossa de la figura de l’artista. El
crític d’art va explicar que encara
que Clavé era un home rialler,
simpàtic i cordial també era pro-
fund, metafísic i reflexiu. «Va saber

definir de manera tràgica l’abstrac-
ció», va sintetitzar, i va recordar que
la seva trobada amb Pablo Picasso li
va donar l’impuls per passar del tre-
ball de creació gràfica a la pintura i
l’escultura, activitats que li van do-
nar el reconeixement internacional.

Per la seva part, Maragall va desta-
car que la mort d’Antoni Clavé supo-
sava el final del vincle que Catalu-
nya mantenia amb França a con-
seqüència de la guerra civil espanyo-
la. «Tinc la impressió que s’ha aca-

bat un segle i un cicle», va expressar
sobre l’època en què molts catalans
es van haver d’exiliar del país, com
va fer el mateix Clavé al final de la
guerra, el 1939. El president també
va recordar una visita que va fer a
l’artista a la seva residència francesa,
fa uns anys: «Estant a casa seva, te-
nia la sensació de tocar la qualitat
humana».

Abans de firmar el llibre de con-
dol que s’exposa a la Sala Clavé (ahir
i avui, entre les 10 i les 19 hores) per-

què els visitants puguin donar el
seu últim adéu a l’artista, Maragall
li va dirigir unes últimes paraules:
«Ens has deixat però et quedaràs
aquí per sempre. Que descansi en
pau». Giralt-Miracle va acomiadar
Clavé declarant que «l’art li va donar
la vida». I si bé va explicar que el se-

peli tindrà lloc avui dimarts a París
–en un acte al qual assistirà en re-
presentació de Catalunya la conse-
llera Caterina Mieras– va recordar
que era genuïnament barceloní. I va
afegir: «Va adoptar la cultura fran-
cesa, però ell se sentia català de
cap a peus».<

33 Pasqual Maragall firma el llibre de condol, ahir.

CARLOS MONTAÑÉS

«AMB L’ARTISTA ACABA
UN CICLE I UN SEGLE»,
DIU MARAGALL

33 Enrique Vila-Matas, ahir, en un hotel de Barcelona.

FERRAN NADEU

GUARDONS

QUATRE NOVEL.LES
EN CINC ANYSç

Els cinc últims anys,
Enrique Vila-Matas ha

recollit els fruits del treball
d’una ja extensa carrera li-
terària. Ha publicat quatre lli-

bres –Bartleby y compañía, El
mal de Montano, París no se
acaba nunca i Doctor Pasaven-
to–, i ha aconseguit guardons
de prestigi: premi Médicis a la
millor novel.la estrangera publi-
cada a França, Nacional de la
Crítica i Ciutat de Barcelona,
entre altres. Les seves obres
s’han traduït a 17 idiomes.

L’AUTOR DECLARA
QUE ÉS L’OBRA MÉS
SÒLIDA QUE HA ESCRIT

Els diumenges, amb EL PERIÓDICO,
les millors ofertes de treball
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