DOSSIER DE PREMSA

Twitter: @SegonaPeriferia | www.lasegonaperiferia.cat

«Una meditació sincera sobre els perills del feixisme» (Ho Lin, Foreword).
«El talent de Volodine aflora d'una manera hipnòtica i sumptuosa» (Publishers
Weekly).
«Intel·ligent i incisiva» (New York Times Book Review).
«Solo de viola destil·la una angoixa punyent. Volodine va al gra. Descriu un
món en què el passat és abolit; la cultura, negada, i les diferències,
condemnades» (Dominique Guiou, Le Figaro).
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El 'postexotisme', un edifici novel·lesc
colossal
Aquesta és la història d’un escriptor francès, nascut el 1950 a Chalon-surSaône, que ha dedicat la vida a erigir un gran artefacte literari: el
postexotisme. L’ha construït a través de diversos heterònims —Antoine
Volodine, Lutz Bassmann, Manuela Draeger, Elli Kronauer— i, per tant, la
seva obra s’ha acabat convertint en un gènere literari per si sol, en un edifici
narratiu colossal, amb entitat pròpia, que avui dia consta de gairebé
cinquanta títols.

«El postexotisme no és un moviment, sinó una performance
literària a la qual he consagrat la meva vida d’escriptor. És un
edifici novel·lesc. Aquest edifici dona la paraula a altres
escriptors imaginaris, que es publiquen a França o a altres
llocs amb la seva pròpia signatura. La seva existència veritable
dins del món editorial m’autoritza a dir "nosaltres" quan parlo
de les obres postexòtiques, i a subratllar que, rere els nostres
llibres, s’expressen diverses veus diferents» (Volodine).

Antoine Volodine és l’heterònim més conegut del postexotisme. De fet, és el
nom que signa Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze (1998), que es
podria considerar una mena de manifest d’aquest gènere literari. També
s’han publicat sota aquest nom novel·les com Des enfers fabuleux (1988), Le
nom des singes (1994), Des anges mineurs (1999) i Écrivains (2010).
Volodine és un dels escriptors francesos contemporanis més consagrats.
Malgrat la proximitat geogràfica, fins ara encara no se n’havia publicat cap
obra en català. Des de La Segona Perifèria hem volgut posar-hi remei. El 7
de setembre arriba a les llibreries Solo de viola, i més endavant editarem
Àngels menors.

Què és, però, el 'postexotisme'?
No és una pregunta gens senzilla de respondre, però diversos escriptors,
crítics i periodistes ho han intentat. Segons el mateix Volodine, el que uneix
les veus del postexotisme és «una visió del món que tots compartim, [...] el
rebuig del món tal com es dibuixa d’ençà del segle vint, amb un passat,
present i futur de sang, de brutalitat i d’injustícia».
A The Paris Review, J. T. Mahany i Jeffrey Zuckerman assenyalen que «el
postexotisme descriu presons i estepes eurasiàtiques, interrogatoris i
monòlegs, revolucions fallides i cataclismes». Al parer de Joseph Houlihan de
Chicago Reviews of Books, «Volodine escriu des del quiròfan de l’apocalipsi, es
mou entre el món dels somnis, els records, l’idealisme fugaç i les històries
infantils».
Tots ells apunten encertadament alguns trets fonamentals que conformen el
postexotisme, però la millor manera de descobrir-lo és, sens dubte, a través de
les novel·les de Volodine i dels altres escriptors que orbiten l’univers
postexòtic. Com diu Federico Romani a Revista Otra Parte, les novel·les de
Volodine «no es llegeixen, sinó que “s’experimenten”».

'Solo de viola', una porta d'entrada al
'postexotisme'
«Exòtic és el terme que s’aplica a partícules desconcertants, però
fonamentals, de la matèria», llegim a Solo de viola. La novel·la de Volodine
que ara publiquem té mig peu dins el postexotisme i mig peu a fora.
Volodine hi esbossa alguns elements que seran centrals en obres
posteriors, però al mateix temps teixeix una novel·la potser menys
abstracta, més explícitament connectada al nostre món. Per això,
considerem que és una bona porta d’entrada a aquest gènere literari tan
monumental: el lector català podrà posar el nas al món postexòtic i, si el
troba prou interessant, més endavant podrà acabar de submergir-s’hi del
tot amb Àngels menors.

«Solo de viola és, en efecte, un llibre en què vibra el
fàstic més que no pas la revolta. Iakoub Khadjbakiro
amb prou feines s’atreveix a escriure’l. Només a
contracor es decideix a posar la llengua literària al
servei d’una pintura de l’horror i de l’abjecció. No es
complau gens ni mica a fer sorgir les imatges, que
per a ell corresponen a una tragèdia i a un malson
molt, molt atroç. Lliura un testimoniatge amb
dificultat i la seva llengua és grisa. No dic res més
sobre Solo de viola, que ara confio als lectors i a les
lectores de Catalunya» (Volodine, Prefaci a l'edició
catalana).

'Solo de viola', una novel·la política rabiosament
actual
Solo de viola no s’ubica a cap país concret, però des de les primeres
pàgines el lector hi detectarà un seguit d’elements que evoquen
clarament els totalitarismes del segle XX i de l’actualitat. És una
novel·la punyent, que critica la barbàrie feixista i retrata la misèria a
què es veu abocada una societat per culpa dels qui no toleren la
diferència, dels qui volen alienar les masses i silenciar els individus.
Darrere una capa narrativa relativament fantasiosa, s’hi amaga un
conte polític àcid que ens interpel·la directament. «Volodine ens
presenta humans que lluiten, malgrat tot, per sobreviure en un món
semblant al nostre», diuen J. T. Mahany i Jeffrey Zuckerman a The Paris
Review.
També ho explica el mateix Volodine, fent referència a un dels
protagonistes de la novel·la: «Els somnis contenien claus indispensables
per comprendre l’estat del món, per apreciar els fets històrics, el nivell
moral en què la humanitats estava estancada des de feia segles. [...]
Semblava que en Iakoub [Khadjbakiro] treballés amb fantasmagories
abstractes, però de cop i volta els seus mons paral·lels, exòtics,
coincidien amb allò que està enterrat a l’inconscient de tots nosaltres»
(Solo de viola).

«Una hàbil evisceració del feixisme, dislocada a
un món fantàstic. Volodine demostra que el que
és polític i el que és fantàstic poden entrellaçarse i fer-nos replantejar qüestions clarament
actuals» (Brian Evenson, escriptor).

De fet, la barbàrie descrita per Volodine no s’allunya pas gaire
d’esdeveniments del tot actuals, com ara la detenció del pianista rus Alexei
Lyubimov durant un concert en què interpretava obres d’un compositor
ucraïnès, Valentin Silvestrov.
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«Per fi un espectacle que les masses
poden apreciar. Acció, reacció! Ho hem
dit mil vegades, ho hem repetit com
lloros: un sol poble, una sola cultura!
Nosaltres sempre donarem suport a la
cultura popular, sempre sempre».

La Segona Perifèria

Al centre hi ha [l’obra].
Abraçant l’obra, l’autor [1].
Tenint cura dels dos, l’editorial. La Segona Perifèria [2].
La Segona Perifèria és l’inici i el final d’un llarg camí. Comença
amb un blog, continua aprenent l’ofici en diverses editorials
catalanes i acaba aquí. Per això ens agrada dir que La Segona
Perifèria
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d’experiència. Davant nostre, l’horitzó.
Ens agrada publicar llibres que ens fan vibrar l’ànima d’editors,
lectors i escriptors que ens bateguen a dins. I prou. Seran els
llibres que publiquem, que parlaran per nosaltres.
Escriu-nos a info@lasegonaperiferia.cat

