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oël Dicker (Ginebra,
1985) és, per a qualsevol
aspirant a escriptor, un
afront. Jove, guapo, in
tel∙ligent, cortès i loquaç,
amb La veritat sobre el cas Harry
Quebert es va convertir en un feno
men mundial de vendes i va concili
ar amb les seves més de 33 traducci
ons el suport de la crítica, malgrat
treballar una especialitat inèdita: la
gran novel∙la americana en francès.
D’aquell relat reprèn el seu prota
gonista, Marcus Goldman, a El lli
bre dels Baltimore (La Campana/
Alfaguara), un llibre sobre l’adoles
cència i joventut de Goldman i els
seus cosins, pels quals sent una de
voció envejosa com la que provoca
el mateix Dicker.
A La veritat sobre el cas Harry
Quebert Marcus Goldman és un
contenidor, un vehicle de la tra
ma. Aquí és protagonista. Era
subjecte i és objecte?
M’agrada molt sentir això, perquè
quan vaig acabar d’escriure La veri
tat sobre el cas Harry Quebert em
vaig adonar que en Marcus tenia la
mateixa espessor que un full de pa
per. I em resultava increïble perquè
havia passat dos anys i mig amb en
Marcus, un llibre de 600 planes en
què apareix tota l’estona, però no el
coneixem en absolut. Volia esme
narho. En acabar La veritat sobre el
cas Harry Quebert vaig escriure
“continuarà”, i així ho vaig enviar al
meu editor francès. Sabia que calia
escriure una mica més, que seria
amb en Marcus i no seria Harry
Quebert 2 sinó una cosa molt dife
rent. Havia perdut una oportunitat,
i en Marcus necessitava una autèn
tica història. Vaig començar a jugar
amb la idea que podia retrobarse
amb els seus cosins i la història va
començar a avançar.
És una novel∙la sobre l’èxit, so
bre el somni de l’èxit: literari, mu
sical, esportiu, borsari... El que
passava amb la seva anterior no
vel∙la mentre escrivia aquesta hi
va influir?
Hasdit“elsomnidel’èxit”ijointro
duiria un matís: més que somni,
parlo de l’obsessió. Però no lligada
al meu èxit sinó al contemporani.
La nostra societat està obsessiona
des amb un tipus d’èxit immediat i
molt intens. I el preu més car el vam
pagar el 2008 a tot el món, amb
aquesta terrible caiguda amb unes
conseqüències que encara paguem.

“Avui necessitem creure
en un món nou”
Joël Dicker, novel·lista, publica ‘El llibre dels Baltimore’
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“En Marcus continuava
sent un desconegut,
i vaig voler tornar i
esmenarho”
ELS SOMIADORS

“No es pot construir
un futur habitable
amb un atur juvenil
del 50%”

El novel∙lista suís Joël Dicker ahir a Madrid

Va passar perquè en lloc de tenir
una economia sana preocupada per
fer bé les coses, fer una cosa que tin
gui sentit, només pensàvem a gua
nyar diners tant sí com no, invertir
enqualsevolcosaqueproduísbene
ficis, la resta eren secundàries. Es
donaven hipoteques sense sentit, es
van fomentar inversions tòxiques,
es va crear un problema tan com
plex que era impossible sanejarlo.
Internet també ha contribuït a
aquesta idea d’èxit.
En quin sentit?
Aquesta necessitat de mostrarnos,
d’exhibir el que fem només per re
bre aprovació en forma de m’agra
da. Aquesta recerca de validació de
la vida pròpia per gent que ni tan
solsconeixemm’inquieta,iveigque
s’ha desenvolupat amb ramificaci
ons molt àmplies. Per exemple, ho
veus a Factor X o La voz: tant sí com

no es busca ser cèlebre molt ràpid.
No es busca construir una carrera,
desenvolupar un art, explorar nous
horitzons, sinó que anem a la televi
sió a cantar cançons que ja existei
xen i que ens vegi el nombre més
gran de persones immediatament.
Cantar coses dels altres i no crear
res? És la festa dels mandrosos. És
una obsessió narcisista amb l’èxit.
Per què aquesta obsessió que su
planta tot, i per a què.
En Marcus enveja els seus co
sins, els veu bonics, rics, intel∙li
gents... La novel∙la va revelant en
quina mesura la seva devoció el fa
veure distorsionada la realitat.
Sí, has utilitzat la paraula distorsió,
que és molt precisa. És interessant
com veiem el que volem veure en
els altres. Molts coneixem parelles
que fa molts anys que estan junts,
que estan enamoradíssims i un bon
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dia et diuen: “Ens divorciem”. I di
em: “Vosaltres no!”. La pregunta
que m’assalta és: aquesta parella ha
donatunaversiódistorsionadadesi
mateixa, o potser vam necessitar
veure’ls així, un ideal? Potser que
existeixin ens fa creure que tenim
una oportunitat. I això és el que veu
en Marcus, un món imaginari que
no s’ajusta a la realitat. Això porta a
unaaltrapreguntaencaramésintri
gant: crear aquest món imaginari és
el que li ha permès convertirse en
escriptor? Aquest desig d’èxit que
ha projectat en els seus oncles és el
que li ha permès construir el seu
propi èxit?
I una altra: necessita veure’ls
caure per convertirse en adult?
No sé si és una necessitat, però sens
dubte aquest fracàs li permet ado
narsequetotallòenquècreia,totel
que ell considerava molt important,

El diumenge 29,
especial Primavera Sound 2016 amb
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no existeix, només és una projecció
seva.
El magnetisme de la joventut,
queocupaunlloccentralalseulli
bre, el vincula a la tradició literà
ria americana. Fitzgerald...
És cert. M’atreuen tots aquests atri
butsdelajoventut,lasevapotencia
litat, perquè a la nostra generació
aquesta visió se’ns ha furtat. M’hi
incloc. Se’ns ha prohibit somiar.
L’hegemonia del realisme?
Amb les taxes d’atur juvenil euro
pees ens estan robant qualsevol vi
sió de la joventut com a potència: si
no pots treballar, com somiaràs?
Amb un atur juvenil del 25%, com
passa a Espanya...
Tant de bo. Més aviat prop del
50%.

amb tota la informació del festival.

No es pot construir un futur habita
ble així. I potser això respon al que
dèiem abans, a l’ànsia per l’èxit in
tens i ràpid. Potser construïm a Fa
cebook la vida que no podem tenir
al món real. El nostre sistema, els
nostres polítics, la societat ja no
funcionen. D’aquí 15 anys tindrem
adultsde40quefarà15 anysquees
tan a l’atur. Llavors ho enderroca
ran tot i tindran raó. Jo ho combato
somiant que encara hi pot haver ca
risma, somiadors atractius i feliços.
I per això escric d’Amèrica, on en
cara hi ha un lloc per reconstruir els
somnis. Per tornar a començar.
Escriure sobre els Estats Units
li serveix per salvarse?
És com si allà hi hagués més espais
per somiar. De vegades em dic que,
si tot va malament, sempre puc fu
gir al Canadà, construir una cabana
al costat d’un llac i caçar fures o cér
vols. M’adono que és exactament el
que van fer els pioners quan es van
instal∙lar al nou món. I penso que
avui necessitem creure que hi ha un
nou món, creure que un altre món
possible. Si no, això és una merda.c

