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Benedict Wells publica en castellà i català
‘Del final de la soledat’, amb què
va guanyar el premi Europa 2016

La solitud
no s’acabamai
JOSEPMASSOT
Barcelona

Benedict Wells va deixar
els estudis als 19 anys per
ser escriptor. Treballava
de dia i escrivia de nit. Es

pensava que els seus llibres serien
aclamats pels editors i que tindrien
èxit, però la realitat s’anava impo
sant als seus somnis. Al cap de cinc
anys,uneditorvasuperarelclixéde
la joventut i va creure en ell. Va pu
blicarBecks letzerSommer (L’últim
estiu d’en Beck), del qual es va fil
mar una pel∙lícula. Va viatjar, va
viure a Barcelona tres anys –del
2010al2013–,vatornaraMunic–la
seva ciutat natal– i després va pas
sar a Berlín –“La ciutat més sem
blant a Barcelona”–. I l’èxit li va ar
ribarel2016ambDel finalde lasole
dat (Les Hores/Malpaso), que va
guanyarelpremiEuropa.
Dijous Wells va presentar la no

vel∙la a Barcelona. És una història
de superació de pèrdues, comen
çant per la dels pares dels protago
nistes, tres germans que es troben
en un internat després de la mort
dels progenitors en un accident de

cotxe.Wells també es va educar en
uninternat:“Undelsmeusparesno
teniafeina,estavaarruïnat, i lamare
estavamolt malalta”. La novel∙la té
moltd’ell, tot iquenosiguiautobio
gràfica, almenys tenint en compte
elqueelsescriptorsentenenperau
tobiografia: “En mi hi ha dues per
sones –diuWells–, la que veuen els
meusamicsi laqueescriu.Hihaco
ses que no es poden dir; només es
criure”.De lamateixamanera, això
explicaqueWells,defet,noesdigui
Wells. Es diu Schirach. Va decidir
canviarse el cognom quan, llegint
John Irving, va descobrir Homer
Wells, un personatge de la novel∙la
d’orfesLasnormasdelacasadelasi
dra.Vaserunamaneradedespren
dre’sde lamarca imposadaper l’avi
de l’escriptor,BaldurvonSchirach,
líderdeles joventutshitlerianes, i la
sevaàvia,filladelfotògrafoficialdel
Führer. Així que Benedict es decla
radoblementorfe i fuigde ladensi
tatideològicadelaliteraturaalema
nya per assajar la via anglosaxona,
“que uneix –diu l’autor– entreteni
mentiqualitat”,perquè,“sabeuque
aAlemanyaencaraesdebatiafinsfa
unsquantsanyssilaliteraturahavia

deser llegibleo illegible?”.
Wells té 33 anys, i la cara d’etern

adolescent s’il∙luminaambunsom
riure que no arribamai a rialla. Ir

ving, Chabon, Stephen Chbosky i,
sobretot, Ishiguro el van marcar:
“Ishiguro va ser la meva universi
tat”.L’anglojaponèslivaensenyara
silenciar lameitatdelahistòrianar
radaperquèellectorlacompletiala
ment, una tècnica del que no es diu
quevamésenllàdelateoriadel’ice
bergdeHemingway i del que se so
breenténdeFaulkner .
“Lainfantesaésunenemicinvisi

blequenosapsmaiquan t’atacarà”,
escriu en un passatge del llibre. En
la infantesasesembraelqueal llarg

delavidas’aconseguirà,perbéoper
mal, com un jardiner o un hortolà
pacient. L’editora de Les Hores
MariaSampereplantejaunaltre te
ma de Wells: “Què hi ha que sigui
immudable en lamevapersonalitat
que sobreviuria enmi fossinquines
fossin lescircumstànciesde lesme
ves vides possibles?”. També s’ho
pregunta Auster a 4 3 2 1. A la no
vel∙la de Wells plantegen algunes
d’aquestes preguntes, tenint clar
“que la solitud no s’acaba mai, no
méselsmitjanspergestionarla”.c

ANA JIMÉNEZ

BenedictWells va tornar a Barcelona, la ciutat on va viure tres anys i mig, per presentar el llibre

“La infantesa
és un enemic invisible
que no sapsmai
quan t’atacarà”, diu
l’escriptor alemany




