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Jacques-Pierre Amette: “Brecht
és un home dividit en dos”

P O L C O S T A

El narrador i crític
francès
Jacques-Pierre
Amette publica
‘L’amant de Brecht’
(Columna), una
evocació dels últims
anys del dramaturg
i poeta alemany en
el Berlín gris de la
postguerra.
Conversem a París
amb el guanyador
de l’últim premi
Goncourt

P.C. Per què va voler convertir
Brecht en un personatge?
J.P.A. Quan era estudiant a mit-
jans dels anys 60 a Caen [Nor-
mandia] hi havia uns cursos
municipals de teatre i vaig co-
nèixer un noi que es deia An-
toine Vitez, que després es va
fer molt famós. Vitez muntava
obres de Maiakovski i ens par-
lava molt de Brecht. Va ser en
aquella època que vaig llegir
L’òpera des tres rals i El senyor
Puntila i el seu criat Matti i em
vaig enamorar de les grans co-
mèdies de Brecht. Més tard vaig
llegir els escrits teòrics però els
vaig trobar molt avorrits. Fins
que un dia –el 1973 o 1974–
vaig descobrir el Diari de treball,
que per a mi va ser una reve-
lació. Brecht hi explica coses
amb total llibertat. El Diari de
treball no és l’obra d’un teòric
sinó d’un poeta íntim, l’home
que es va exiliar a Dinamarca, a

Suècia, a Finlàndia i després als
Estats Units, l’home que va ser
amic de Chaplin i que rebutja-
va les normes de Hollywood.
Gràcies al Diari vaig veure sor-
gir un personatge nou que en-
cara avui continuo estimant i
respectant moltíssim, un per-
sonatge molt allunyat del
marxista pur. Brecht m’acom-
panya des d’aleshores, no hi ha
setmana que no llegeixi el Diari
de treball, sobretot quan parla

del conflicte mundial, del pa-
per dels bancs, de què és la po-
bresa, de la misèria intel·lectu-
al, de l’eficàcia relativa del tea-
tre... No fa gaire vaig anar a
veure L’òpera de tres rals i no hi
ha una sola frase del text que
no faci referència a problemes
actuals. Quan un personatge
diu “Per què atracar un banc?
No serveix de res, n’hi ha prou
amb fundar-ne un”, són frases
que tenen una energia còmica

extraordinària. També m’agra-
da molt el primer Brecht anar-
quista, el Brecht de Baal; és un
obra que anuncia els beatniks
nord-americans i la gent del 68
a França, els joves de la meva
generació que anaven pel món
amb un llibre de Rimbaud en
una butxaca i un de Brecht a
l’altra. La insolència de Brecht
encara ens fa moltíssima falta.
P.C. A la novel·la descriu Brecht com
un geni i, alhora, com un perso-

natge immoral, sobretot amb les
dones. Amb quin Brecht es queda?
J.P.A. La pregunta és: “Brecht és
el bo o és el dolent?”. Jo diria
que, en l’aspecte literari, Brecht
és un geni. Però en la seva vida
privada és un explotador; ex-
plota les dones, ni tan sols cita
el seu nom en els llibres en què
col·laboren. Brecht no se’n va
amagar mai, a més a més sem-
pre va admetre ser un gran
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Entrevista a Armando
Freitas Filho
. .....................................................
Numeral / Nominal, publicat per
Emboscall Edicions, és el títol de
l’últim llibre de poemes del
brasiler Armando Freitas Filho
traduït al català després de Doble
cec (2002). Freitas (Rio de Janeiro,
1940) ha publicat 13 poemaris
entre el 1963 i el 2003.

XII
Mira i la biografia de
Vicent Blasco Ibáñez
. .....................................................
Joan F. Mira ha publicat a
Bromera La prodigiosa història de
Vicent Blasco Ibáñez. Autor i
editorial han unit un cop més els
seus esforços després d’Els Borja.
Família i mite (2000) i Sant Vicent
Ferrer. Vida i llegenda d’un
predicador (2002).

XVIII
Les pintures de Pere
Pruna a Sitges
. .....................................................
Pere Pruna. Pintor mediterrani és el
títol de la mostra sobre el pintor
(Barcelona, 1904-1977) que
podem veure a l’Edifici Miramar
de Sitges fins al 21 de novembre.
Un total de 140 peces ens
ofereixen una retrospectiva
d’aquest pintor amic de Picasso.


