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Un clàssic ben viu
➤ Conreant infinitat de gèneres literaris, Joan Perucho (Barce-
lona, 1920) ha estat reconegut per la crítica i ha rebut premis
tan prestigiosos com el Nacional de la crítica del 1981 i el Na-
cional de Literatura del 1996. Com a brillant colofó acaba de
rebre el Premi Nacional de les Lletres, que coincideix amb la
reedició a Edicions 62 de Diana i la mar morta, un llibre de fa
cinquanta anys, que es presenta ara amb una interessant in-
troducció d’Assumpció Bernal. Diana i la mar morta reuneix totes
les vocacions de l’escriptor: el més enllà, la vida com a obra d’art,
les interelacions indispensables entre poesia, narrativa i assaig...
Artista complet, la seva obra enlluerna amb títols tan celebrats
com les novel·les Llibre de cavalleries, Les històries naturals, Les aven-
tures del cavaller Kosmas i Els emperadors d’Abissínia, a més d’una
ingent obra poètica i periodística. Perucho és l’escriptor català
viu més traduït i amb més projecció internacional, un clàssic
que reivindica la mort mentre la seva obra es mostra plena de
vitalitat, ben actual, que incita i entusiasma. En un habitual joc
de miralls, el més gòtic dels escriptors catalans ha esdevingut un
més dels seus personatges. (David Castillo)
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“Doncs aquí
hi ha més de
10.000 llibres,
bastants
d’incunables.
I en tinc
20.000 més”

“Em colpia
molt
desenterrar
cadàvers. Però
jo, com a jutge,
mai me’n podia
escapolir”

E.V. Tant barrejar fantasia i reali-
tat, encara sap distingir-les?
J.P. No ho sé i m’és igual. M’a-
grada barrejar-les. Sempre
m’ha obsessionat la projecció
dels miralls. Els miralls reflec-
teixen la realitat. Ara bé: això és
el que hi ha davant i jo vull
saber què hi ha darrere.
E.V. Què creu que hi ha?
J.P. Ah! Això només ho saben els
sants i els poetes.
E.V. Vostè és poeta, què s’imagina
que hi ha?
J.P. La realitat immensa de la
creació!
E.V. No l’entenc gaire.
J.P. Perquè vostè no és sant ni
poeta.
E.V. Què és un poeta, un profeta?
J.P. No: un visionari!
E.V. I ara què veu que jo no vegi?
J.P. La mort.
E.V. Quin aspecte té?
J.P. Indefinida, perspicaç, rialle-
ra i somnàmbula.
E.V. Li fa por?
J.P. No! L’espero. Vull morir a la
clínica que hi ha aquí darrere,
la Delfos.
E.V. Què té d’especial?
J.P. Miri: l’any passat per aques-
tes èpoques em vaig cordar
l’armilla i vaig notar que m’a-
nava estreta. Al cap de 15 dies
me’n poso una altra: més es-
treta.
E.V. S’havia engreixat.
J.P. No: aigua al ventre. Tenia
aigua al ventre i em van in-
gressar a la Delfos. Ah! Quina
placidesa, quina tranquil·litat,
quin paradís. Jo vull morir allà,
envoltat d’aquells colors pastel,
aquelles sonoritats vagues, dels
àngels custodis...
E.V. Àngels custodis?
J.P. No sap què són? Després li
ho explicaré. Però deixi’m dir-li
per què veig la mort.
E.V. Continuï, continuï.
J.P. Vaig estar en observació cinc
dies. Em van fer acupuntura,
em van fer de tot, i al final el
metge em va dir: “Miri, té una
cirrosi hepàtica”, que és la ma-
laltia dels borratxos. Llavors un
altre metge amic meu em va
fer unes anàlisis: “La cirrosi es-
tà parada”. “Però em canso
molt”, li vaig dir. I em van en-
viar al metge del cor. El metge
del cor em va dir que tenia el
cor més violent que havia vist
mai i que no patís per tenir un
infart.
E.V. Així, què té?
J.P. Depressió i cansament. Sap
com ho curo? Amb els gats.
E.V. Bé: Anatole France deia que una
biblioteca no està completa si hi
falta un gat.
J.P. Doncs aquí hi ha més de
10.000 llibres, bastants d’incu-
nables. I en tinc 20.000 més.
Però ja no puc llegir. Només el
gat em consola. Quan torno de
passejar se m’estira a sobre i
em bufa la galta. Em consola.
E.V. M’ha d’explicar que són els àn-
gels custodis.
J.P. Fa molts anys, em van donar
el premi de poesia Ciutat de
Barcelona per un poemari que
es deia El medium. Vaig portar-lo
a Joan Triadú perquè m’hi fes
un pròleg però no va voler
perquè el premi commemora-

va l’entrada de Franco a la ciu-
tat. Carles Riba i Andreu Teixi-
dor me’n van fer un de magní-
fic. Doncs bé: Eugeni D’Ors, que
formava part del jurat, em va
dir: “Vostè serà un gran escrip-
tor sempre que segueixi les di-
rectrius de l’àngel custodi”.
E.V. Es devia quedar clavat.
J.P. Un instant. Perquè va afegir:
“No em refereixo a l’àngel de
les aletes, sinó a la vocació.
Sense vocació no hi ha destí!”.
E.V. Només l’ha seguit a mitges,
perquè es va fer jutge.
J.P. També m’ho va aconsellar
D’Ors, això. Em va dir que la
meva literatura no era prou
comercial per viure’n.
E.V. Què li ha ensenyat ser jutge?
J.P. Que les coses tenen un
enorme complex de complici-
tat. Quan dictava sentència
pensava que el crim tenia
còmplices, no tenia en compte

que quedaven impunes.
E.V. Expliqui’m un cas que el colpís.
J.P. Em colpia molt desenterrar
cadàvers. Quan s’havia de fer,
tothom despistava. Però jo,
com a jutge, mai me’n podia
escapolir. A la Roca vam haver
de treure un cadàver d’un nín-
xol. La tapa tenia, a una banda,

una vermellor, com de putre-
facció i, a l’altra banda, uns
grafismes negres, com si l’ha-
guessin esgarrapat. Fins i tot li
vaig preguntar al forense: “Al
paio aquest no l’hauran enter-
rat pas en vida, oi?”.
E.V. I què li va respondre?
J.P. Que no, que no! Però el que
em va colpir va ser ado-
nar-me’n que aquells grafismes
els hauria pogut signar Tàpies.
Sap per què? Perquè darrere
l’obra de Tàpies hi ha la mort,
la destrucció. Una vegada l’hi
vaig dir i no li va agradar.
E.V. No m’estranya! Que li té mania?
J.P. No! Si som molt amics. Miri,
darrere seu té un Tàpies. El vaig
comprar per 3.000 pessetes i
ara me’n donen 100 milions. El
que passa és que ara la mort es
veu a tot arreu. Abans Zurba-
rán havia de pintar aquells
frarets per representar la mort
i ara es pot veure en qualsevol
cantonada on algú hagi orinat
i hagi quedat una forma estra-
nya.
E.V. ¿No ha estat un avenç el pas de
l’art figuratiu a l’abstracte?
J.P. Pensi en Fra Angelico da-
vant la Verge! Digui’m què ho
supera, això. Cada art és con-
seqüència del seu temps.

E.V. I no és una mica extemporània
aquesta ‘Oracion por los caídos’
publicada a ‘La Vanguardia’ que té
emmarcada a la paret?
J.P. Ah, sí! És de Rafael Sánchez
Mazas. Sóc excombatent. Vaig
estar amb els republicans a les
bateries del Carmel i després
amb les tropes de Franco en un
quarter on posava: “De aquí se
sale para la muerte”. A l’arri-
bar-hi va sortir un metge i ens
va dir: “Descapullen”. Vam que-
dar parats. I llavors ens van fer
treure la titola i descapullar-la:
això era descapullar. Un cop re-
visats ens van enviar a recupe-
rar els canons de Menorca.
Vam entrar sense tirar un sol
tret. I després van rodar-hi els
Canons de Navarone. Hi surto,
d’extra.
E.V. Encara no entenc per què té
penjada aquesta ‘Oración’.
J.P. Perquè m’agrada Rafael
Sánchez Mazas. La seva gene-
ració és la més brillant de la
postguerra: hi ha Eugenio
Montes, Julián Ayesta, Álvaro
Cunqueiro. Ningú ha escrit una
oració més maca sobre els cai-
guts. Me la va retallar la meva
mare. Primer em feia por po-
sar-la perquè no pensessin que
sóc franquista però ara tant me
fa. Quina culpa en tinc, d’haver
viscut aquella època?
E.V. Era millor o pitjor que aquesta?
J.P. Miri. Jo vaig entrar en una
universitat on deia: “Si eres es-
pañol habla la lengua del
imperio”. I em vaig preguntar:
“¿Per això hem fet una guerra,
perquè ens diguin que la nos-
tra llengua no val res?”. I amb
Néstor Luján i Antoni Vilanova
ens vam prometre que faríem
el possible perquè Catalunya i
el català recuperessin el seu
esplendor.


