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NÚRIA PERPINYÀ ESCRIPTORA

Passió per fer el cim
L'escriptora lleidatana Núria Perpinyà presenta ‘Al vertigen', una aventura d'amors efímers
a l'alta muntanya
20/09/13 02:00 - BARCELONA - ELISABETH ROURA

Canvi de municipi

Cadascuna de les obres de Núria Perpinyà (Lleida,
1961) és un experiment original i trencador. “No
m'agrada repetir-me a mi mateixa”, defensa. Tot i
escriure sobre un tema tan recurrent com l'amor,
Perpinyà ha tornat a deixar el llistó ben alt:
Al vertigen és una novel·la
arrossega el lector fins al final.
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Per què una novel·la sobre alpinisme?
Volia escriure una novel·la d'amor, però tenia clar
que havia de ser en un escenari diferent. Com que
estic enamorada de les muntanyes i de l'exuberància
de la natura, vaig pensar que era el millor decorat
per a un gran amor.
La vida a l'alta muntanya és força desconeguda,
però la novel·la és capaç de traslladar-hi el lector.
He intentat posar-me a la pell de l'alpinista llegint
moltes biografies d'escaladors i llibres relacionats
amb la muntanya, per conèixer aspectes tècnics i
alhora les vivències. Com que és un entorn
desconegut, he volgut ser fidel a la realitat del dia a
dia d'un escalador: el que sent, el que veu i el que
experimenta. Es tracta que el lector visqui en la seva
pròpia pell el cansament, la por, l'ofec i la congelació.

Enquesta

Al vertigen se situa a la serra imaginària dels
Tammarians, un univers nou que descriu amb
precisió. S'hi amaguen els Pirineus?
Gran part del paisatge fa referència als Pirineus,
però els he donat més altura perquè la història té
més elements de risc i ha d'estar envoltada de fred.
El que realment tenia al cap mentre descrivia els
Tammarians eren els quadres de paisatges del segle
XIX. Natura immensa, profunda, i persones que es
veuen molt petites.
El personatge de la Irena Besikova trenca tots els
tòpics de protagonista d'una història d'amor. Hi
ha una lectura feminista de la novel·la?
Efectivament, és una dona que defensa la seva
professió i la posa per davant de tot. Tenint en
compte que l'alpinisme és un món molt masculí, les
escaladores s'hi han de fer un lloc i als lectors
encara els pot sobtar descobrir una dona amb
actituds tan individualistes.

Acceptaríeu una consulta sobiranista
en què votés tot l'Estat?
Sí
No
Vota
Núria Perpinyà, autora de ‘Al vertigen', proposa una
lectura de la novel·la en clau feminista Foto: ORIOL
DURAN.
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Futbol Absoluta Champions League Grup H
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Però és una heroïna que sedueix el lector.
“Vull que el lector visqui el cansament, la por,
És un personatge tancat, reservat, individualista. Es
l'ofec i la congelació en la seva pròpia pell”
fa atractiu per als altres quan en realitat és distant.
Aquesta mena de personatges són constants en
forma d'homes, però no en les dones. La veritat és que m'interessa saber quin debat genera en el lector el fet
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que aquests trets masculins els tingui una dona.
El qualificatiu de novel·la romàntica i d'aventures queda curt?
Al vertigen és novel·la romàntica en el sentit de l'amor passional que alhora és efímer, no només per les
persones, també per la muntanya i l'escalada. Els himalaistes sospiren per fer els cims, però saben que el
plaer és efímer, sobretot perquè la baixada és brutal. Plantejo un romanticisme en el sentit més estricte de la
paraula, inspirat en l'individualisme i els paisatges de Lord Byron o Victor Hugo. A més, és una novel·la
d'aventures perquè hi ha acció entre els personatges i també dins les seves ments, fins al punt que no saps si
allò que llegeixes existeix o és un somni. La intenció és que el lector s'evadeixi.
Darrera actualització ( Divendres, 20 de setembre del 2013 02:00 )
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Més llegides
22/09/13 02:00 BARCELONA.

Als ulls del món
22/09/13 02:00 BRUSSEL·LES.

“Dels bascos no n'hem après res; dels catalans,
sí”
22/09/13 02:00 VALÈNCIA.

Presó per haver parlat en català a la Guàrdia Civil
22/09/13 02:00 SUSQUEDA.

Troben mort al pantà de Susqueda un jove olotí
desaparegut divendres
22/09/13 02:00 ROMA.

“Em fascina el projecte català, però hi veig
dificultats històriques”
22/09/13 02:00 PARÍS.

“La independència afebliria Catalunya”
22/09/13 02:00 BILBAO.

“La independència és qüestió de temps”
22/09/13 02:00 MOSCÚ.

“Les dues bandes saben que els canvis són
inevitables”
22/09/13 02:00 ROMA.

“L'error de Rajoy ha estat dir que no al
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referèndum”
22/09/13 02:00 PARÍS.

“Europa només acceptarà una sortida pactada
amb Espanya”
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