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Acabats de fer els 71 anys,
amb una lesió a la mà
–fruit dels anys com a llui-
tador i entrenador de llui-
ta– que li impedeix escriu-
re i signar llibres per als
seus seguidors, John Ir-
ving ha aterrat a Barcelo-
na per presentar la seva
quinzena novel·la, En una
sola persona, que han pu-
blicat Edicions 62 i Tus-
quets, en traducció de
Marta Pere. En una xerra-
da animada pel periodista
Antonio Lozano, Irving va
revelar les fórmules i claus
de l’ obra, entroncada a les
anteriors, en què el sexe, la
descoberta de la identitat i
la família conformen una
novel·la d’iniciació, amb
tots els ingredients que
l’han fet definir-se com un
“autor estrambòtic”.

Després d’explicar que
utilitzava entre cinc i deu
anys per concebre una no-
vel·la, l’escriptor va especi-
ficar que En una sola per-
sona li va rondar pel cap
durant nou anys, fins que
el 2009 va començar a re-
dactar-la definitivament.

L’argument ha coinci-
dit amb la realitat. El debat
sobre els matrimonis ho-
mosexuals, però, no era a
l’agenda de la política ame-
ricana. Tampoc podia es-
perar que el seu tercer fill
es declarés homosexual
–“cosa que vaig considerar
una gran sort”–. Aquests
són fonaments en la no-

vel·la, el protagonista i nar-
rador de la qual és bisexual
i ha estat tota la vida vist
com a “sospitós sexual”,
malgrat l’enamorament
amb una senyora gran, bi-
bliotecària –en realitat, un
transsexual– de Vermont.
La ciutat és un dels escena-
ris de l’obra, a part de Ma-

drid, on Irving recrea l’am-
bient de Chueca i les seves
catedrals gais. L’escriptor
protagonista viu al llarg de
mig segle els problemes de
la passió, el desig i el secre-
tisme derivat de la seva
condició. L’autodescobri-
ment de la sexualitat del
personatge principal,
d’una manera adolescent i
còmica, li permet traçar
una trama tragicòmica so-
bre els anys seixanta i se-
tanta, els de l’alliberament
sexual i homosexual, feno-
men que quedaria trasbal-
sat per l’epidèmia de la si-
da el 1982: “La sexualitat
va aflorar durant cinc mi-
nuts fins que es va produir
la plaga, una injustícia que
va deixar infinitat de vides
segades i també va servir
per donar arguments als
partidaris de l’homofò-
bia, que la van rebre com
un càstig diví a les con-
ductes reprovables.”

Irving va considerar
Reagan el pitjor president
americà i pitjor persona
encara: “Reagan no va pro-
nunciar mai la paraula si-
da en els més de set anys
de mandat i segurament
era una de les persones

que més en sabia. No hem
d’oblidar els actors de Ho-
llywood que van perdre la
vida. Ell, a més, havia estat
líder del sindicat d’actors.
Espero que la història el
condemni com el presi-
dent més irresponsable de
la història dels EUA.” Ir-
ving no va reprimir la seva
admiració per la causa gai:
“Anem per bon camí, al
marge de l’església, que
mai canviarà la seva doc-
trina en això, com en l’an-
tifeminisme. Crec que es
va pel camí adequat. Al
meu país, per exemple, el
40% està a favor del ma-
trimoni homosexual, i ai-
xò és molta gent”.

L’escriptor protagonis-
ta demostra la seva predi-
lecció per Dickens, una
opinió compartida per
l’autor, que hi suma Har-
dy, Melville i Flaubert, co-
sa que el va fer definir-se
entre bromes com un “di-
nosaure vellíssim.” Tam-
bé va aprofitar l’oportu-
nitat per tornat a afir-
mar que Hemingway és
un escriptor sobrevalo-
rat: “Sempre l’he odiat. Va
ser un frau com a escrip-
tor i com a home.” ■

El novel·lista nord-americà John Irving presenta la
seva nova novel·la ‘En una sola persona’

“Em sento un
dinosaure vell”

David Castillo
BARCELONA

Després d’‘El món segons Garp’, ‘Una dona difícil’ i ‘La quarta mà’, Irving presenta ‘En una sola persona’ ■ JOSEP LOSADA

“Espero que
Reagan quedi en
la història com el
president més
irresponsable
dels EUA”

Mercè Sampietro i Eduard
Iniesta van presentar, fa
prop d’un any, Sensuali-
tats a la Sala Muntaner, un
recital de textos i música.
Va tenir molt bona rebu-
da. Per això van decidir fer
un pas més, comenta l’ac-
triu. Efectivament, corro-
bora el músic, tot citant
Stravinsky: “Seguir un sol
camí és retrocedir.” Des de
demà i fins al 5 de maig sig-
nen 9 maletes (estrenat al
Temporada Alta), que dis-
posa del director de cine-
ma Joaquim Oristrell com
a dramaturg i director. La
peça és a la carta perquè
es nodreix d’una vintena
de correspondències de
personatges històrics que
revelen una intimitat des-
coneguda, i perquè respon
a la demanda dels intèr-

prets: construir una his-
tòria a partir d’uns textos
seleccionats i en què fluei-
xi una música composta
per a l’ocasió.

La trama és detectives-
ca perquè Oristrell plan-
teja una història singular.
Una dona a qui agradava
col·leccionar cartes de
persones famoses mor i
deixa a la seva neboda en
herència milers de cartes
i unes joies amagades per
valor de 250.000 dòlars.
Per arribar al botí, caldrà
detectar les pistes que ha
deixat en algunes cartes.
El veí, que és músic, l’aju-
darà en la recerca.

Hi ha cartes de Na-
poleó, Marilyn Monroe,
Eva Braun i Van Gogh
(que revela al seu germà
com ha entès la natura i
que això li dóna la clau
per pintar). També n’hi
ha de catalans com ara
Lluís Companys (la carta
a la seva dona, poc abans
de ser afusellat), Pere
Calders, Josep Pla o Sal-
vat-Papasseit. ■

Un viatge
‘a la carta’
Joaquim Oristrell
debuta al teatre
amb una intriga de
correspondència
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Un detall de l’espectacle, estrenat a Salt el desembre de
l’any passat ■ JORDI RIBOT / ICONNA


