
C ada ano, cando a Academia
Sueca anuncia a concesión do

Premio Nobel de Literatura, hai opi-
nións contraditorias sobre o
acerto/desacerto na elección. Iso
acontece porque hai xente que aínda
pensa que os académicos suecos
danlle o Premio a quen eles conside-
ran “o mellor escritor do momento”,
ou “ao mellor escritor do mundo”, ou
“ao mellor escritor, tout court”. Nada
máis lonxe da realidade, neste caso
como noutros. 

Xa hai moito tempo que sigo con
interese o Premio Nobel (case dende
que son lector). En máis dunha oca-
sión sentín a decepción dunha ausen-
cia de recoñecemento verbo de escri-
tores que eu respectaba; o abraio ao
descubrir outros descoñecidos, a inco-
modidade pola escolla de certos pre-
miados de ideoloxía ou maneiras de
ética desprezábel ou a sensación,
cada vez máis presente, de politiza-
ción, cando non dese cheiro a negocio
que se agocha tras da concesión
deste e doutros premios que van ter
unha repercusión comercial magnifi-
cada pola difusión global da noticia.
Non hai que esquecer que vai ser un
gran negocio para a editora onde
están editados os libros de Modiano,
como en tempos recentes o foi, en
2008, a concesión do Nobel a outro
escritor francés, a J.M.G. Le Clezio.  

Cando eu era moi novo e inxel, cría
nos anxos e agarimaba ao meu anxo
da garda para que tivera conta de min,
mais non sei se agora creo que os aca-
démicos suecos sexan anxos (entre
eles haberá académicos da mesma
pasta que os nosos, nin todos santos)
nin que as súas decisións sexan atina-

das e non desviadas por este ou estou-
tro motivo, xa saben, a causalidade
case nunca confesábel. O negocio
comeza xa coas listas de candidatos,
coas apostas, coas elucubracións mais
ou menos baseadas na realidade, que
se Roth, que se Murakami, que se
Kundera,... eses autores recoñecidos
que publican nos grandes grupos edi-
toriais, que adoitan ser, ao tempo, os
grandes grupos mediáticos. E cando
non son intereses puramente económi-
cos, son intereses políticos, xeoestraté-
xicos (qué medo!) ou, en todo caso,
inacadémicos, tamén, tout court.

O negocio multiplícase cando
comezan a aparecer traducións, reedi-
cións, antoloxías, biografías que nos
falan do pracer anticipado que vai
representar a lectura do premiado, do
pracer do texto. Falaba Barthes, sem-
pre inspirador, de le plaisir du texte
como un obxecto de desexo erótico,
como unha especie de fetiche pracen-
teiro e, por tanto, reaccionario. En
contraposición Barthes falaba de la
jouissance (do gozo, da ledicia inmen-
sa) como unha aposta radical na pro-
cura da innovación artística, tan nece-
saria na dialéctica dunha sociedade
en movemento constante, que ten na
innovación, na experimentación e no
desenvolvemento formal (en contra do
estatismo do texto canónico) o com-
bustíbel necesario para o cambio
constante, para a evolución, para o
avance contra as forzas da reacción. 

Se cadra algún día descubramos
que o premio Nobel o gañou Hachette,
ou Gallimard, Random House ou
mesmo Amazon. Será un día triste,
mais poida que chegue e nos colla de
sorpresa.

Por qué Modiano?
E Modiano en todo isto, que pinta
Modiano? Nin el mesmo o sabe.
Pourqua moi?, foi a súa primeira reac-
ción ao coñecer a honra do galano
que lle ofrecían. Non o dixo precisa-
mente por pudor ou modestia, pois
sendo escritor profesional nin a unha
nin a outra existen como condicións
posíbeis, pois quen se expón ao lec-
tor, á crítica, ao mundo, non pode ser,
por definición, nin modesto nin púdico. 

Non teño nada contra Modiano,
non crean, nin tan sequera contra o
feito de que lle deran o premio Nobel.
Coido que é un artesán honesto, que
fai, nas súas propias palabras tiradas
dun documental dos anos 70, “o
único que sabe facer, pois se soube-
ra facer outra cousa se cadra sería
político ou avogado”. Non, non teño
nada persoal e de feito, cando che-
guei a Bruxelas, hai case 25 anos,
Modiano foi un dos autores que
explorei na miña etapa de aprendiza-
xe do francés e gardo así entre os
meus libros “Voyage de Noces”, et
“La place de l’étolie” (coido que os lin
en orden inverso), as dúas obras de
interese naquel momento e agora
celebradas, mais que non deixaron
pegada consciente nin na memoria
nin coido eu na querenza. Dígoo así,
con prevención, “de xeito conscien-
te”, pois descoñezo que puido influír,
“de xeito incosciente”, no meu estilo
de escribir e na miña percepción da
realidade (do ver o mundo) e, daque-
la, non podo excluír a Modiano, como
non podo excluir a Camus, a Sartre, a
Le Clezio (a que lin unha década con
delectación), a Quenau, a Perec, a
Hervé Guibert ou St John Persee, ou

76 12.14

Pr
oT

ex
ta

T

Pr
oM

un
do

O Nobel, unha cuestión económica?
Gonzalo Vázquez Texto

EXTRAMUROS

12-cultura protexta:j-cultura  16/12/14  11:54  Página 76



Pr
oT

ex
ta

T

Pr
oM

un
do

12.14 77

a ducias doutros escritores franceses
que constituíron a miña escola de lin-
gua francesa particular. 

O certo é que hai máis de 20 anos
que non leo a Modiano, pola mesma
razón que deixei de ler a outros moi-
tos autores, polo seu carácter acomo-
daticio, pola súa ausencia de renova-
ción, pola repetición de estilos de
escrita que tende á beleza, ao escribir
bonito como outros practican “o jogo
bonito”, ou outros aínda recaen mil
veces nos mesmos “raps”, nos mes-
mos blues estándar, nas mesmas
óperas e sinfonías, en definitiva nesa
“zona de confort”, que constitúe a cul-
tura establecida, a cultura sacraliza-
da, a cultura reaccionaria.

Noticia de Modiano
Ao meu parecer,  Modiano ten, con
todo, no seu haber unha serie de valo-
res de interese, pois foi quen de retra-

tar/recrear o fedor velenoso da ocupa-
ción, da miseria ética do colaboracio-
nismo; porque foi quen de anticipar,
se cadra de xeito obsesivo mais efi-
caz, esa especie obsesión colectiva
nacional francesa pola culpa, pola
vergonza do colaboracionismo antise-
mita e pronazi. 

Modiano ten no seu haber, tamén,
ese gusto pola recreación do detalle,
pola descrición dese París metade
real metade inventado dunha época
que non lle tocou vivir, mais que en
Modiano aparece dun xeito palpábel,
topográfico, case reproducíbel, coma
se fose lembranza, memoria e recor-
dación de algo que aconteceu antes
do seu propio nacemento. Ten, tamén,
no seu haber o ter chamado a aten-
ción sobre ese asunto vital/mortal,
terríbel da persecución xudía.

Modiano, se cadra como síntoma
(xunto con Le Clezio, que o precede-

ra) desa nova xeira literaria onde
Francia e o francés como lingua lite-
raria volven a engaiolar ao mundo
logo da desaparición de Camus, de
Ionesco, de Sartre, do propio
Barthes, de Foucault... Tese na que
o Premio Nobel que recoñecería a
capacidade lectora dos franceses,
das librarías entendidas como tem-
plos de cultura, do debate case per-
manente... no medio dun solar este-
pario onde a Ministra de Cultura do
País veciño foi incapaz de citar o
nome dunha obra do seu recente
Premio Nobel, daquel que ben de
poñer a Francia no mapa da actuali-
dade cultural do mundo literario. 

Certo que Modiano non é un autor
novo senón todo o contrario, alguén
cunha traxectoria dilatada, se cadra
as veces repetitiva, que ten catro ou
cinco libros maiores (entre eles a cha-
mada triloxía da ocupación, La place
de l’étoile, Ronde de nuit, Les boule-
vards de cinture), mais que, como
dicía un meu amigo poeta flamenco
Frank de Crits, deixou de interesar, de
engaiolar, de innovar hai xa unha
chea de tempo. 

Ler a Modiano hoxe, porqué non?
mais coa distancia que require ler a
un autor que se le polo simple feito de
ser Premio Nobel, gran medallón da
literatura mundial.

Non é un artigo amábel, seino,
mais non pretende, baixo ningún con-
cepto, menosprezar a obra e a traxec-
toria do autor que ben de ser laureado
co Premio máis importante das letras a
nivel planetario, mais a pregunta está
aínda no ar, por qué Modiano?, e  a
resposta, como dicía Dylan, is blowing
in the wind, no vento dos tempos.
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