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Nicole Brossard
Poeta quebequesa
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JORDI GARCIA

“Escrivim amb una memòria del
plaer i del dolor inscrits al cos”

Nicole Brossard és
tan coneguda per la
seva poesia com per
la seva reflexió
sobre el feminisme i
el lesbianisme. Cafè
Central li publica
‘Instal·lacions’

F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

F.B.V. No sé si coneix la ‘Divisa’ de
Maria Mercè Marçal: “A l’atzar
agraeixo tres dons: haver nascut
dona, / de classe baixa i nació
oprimida. / I el tèrbol atzur de ser
tres voltes rebel”...
N.B. Conec Maria Mercè Marçal
de referències, però no l’he lle-
gida. Les dones estem obligades
a reflexionar sobre la nostra
vida, i en part m’hi sento iden-
tificada: sóc una dona i sóc de
la nació quebequesa, una nació
que vol conquerir la llibertat,
però vinc d’una família de
classe mitjana. Sóc conscient,
malgrat això, i ho dic sovint,
que sóc molt privilegiada per
haver nascut al Quebec el 1943,
a l’Amèrica del Nord. Mai a la
història les dones havien tingut
temps ni espai per a la paraula,
un espai que elles han creat,
però no havien tingut temps
per existir, per parlar ni per
escollir la seva manera de viu-
re. No sé si això continuarà així
gaire temps, perquè el món ha
canviat molt des de l’11-S, i es-
tem lluny de poder recuperar
la llibertat que ens han pres.
F.B.V. Fins i tot quan han pogut
parlar no han estat tingudes en
compte, les dones...
N.B. Sí, evidentment. És gràcies
al feminisme dels últims anys
que dones importants com ara
Virginia Woolf i Simone de Be-
auvoir han estat rescatades de
l’oblit recent, com altres com
ara Gertrude Stein, Djuna Bar-
nes... El feminisme ha permès
de fer reviure i viure les dones,
com a mínim en els camps de
la literatura, la pintura, la mú-
sica, en tots els aspectes de la
creació. Això és el que jo ano-
meno crear un espai, al seu
voltant, en què elles puguin
utilitzar les seves capacitats, si-
guin les que siguin. Les dones
han estat privades d’aquest es-
pai durant tota la història de la
humanitat. Si cada dona s’atu-
rés a pensar en la seva desgrà-
cia estaria totalment deprimi-
da, perquè és infinitament trist
pensar que la humanitat s’ha
privat de la meitat de la seva
energia meravellosa.
F.B.V. Sovint quan es pensa en una
escriptora el primer que es fa és
mirar si és feminista i/o lesbiana...
N.B. Una escriptora és un sub-

jecte que està en relació amb el
món i que refusa que aquesta
relació sigui mediatitzada per
la mirada de l’home. Per això
no m’estranya que moltes les-
bianes siguin escriptores, però
puc entendre també que per
escriure una dona ha de ser un
subjecte que es doni confiança,
s’ha de legitimar a si mateixa.
Si per les circumstàncies histò-
riques a més és legitimada per
d’altres dones, llavors disposa
d’una energia fantàstica per a
la creació. És una energia de la
qual els homes s’han beneficiat
sempre, perquè és un fill que
retorna l’herència cultural, po-
drà donar sentir a la tradició o

rebel·lar-s’hi, però serà com-
pensat ja sigui com a revoluci-
onari o com a continuador de
la tradició. Les filles, però, són
sempre marginades, les dones
estan al marge. Jo crec que és
una posició teòricament inte-
ressant, perquè tot i que a la
vida real és molt difícil, permet
d’observar i comprendre com
funciona el patriarcat. Dins
aquesta marginalitat pot tam-
bé renovar-se el pensament. És
a dir que gràcies a aquesta
marginalitat poden sorgir unes
preguntes i noves propostes.
F.B.V. “Escric amb el cos”, deia Lis-
pector. Vostè també utilitza el cos
com a símbol...

N.B. Sempre escrivim amb el cos.
Hi ha un cos masculí, un de
femení, un de gai, un de lès-
bic... Jo crec que escric amb un
cos lèsbic; el femení hi és, és
una evidència que en realitat
no crec que hagi cultivat mai.
El cos lèsbic permet de renovar
l’imaginari amorós, pregun-
tar-se què és una dona, etcète-
ra. Parlo sovint de l’escriptura
del cos perquè crec que escri-
vim amb una memòria del
plaer i del dolor inscrits al cos,
certament. Sovint dic que tinc
més aviat poca imaginació, pe-
rò que el meu cos i la meva
llengua sí que en tenen molta.
F.B.V. ¿La sensibilitat de la dona és

més apta per a l’escriptura, com
sovint es diu?
N.B. No. Hi ha una sensibilitat, o
masculina o femenina, però és
l’entorn el que limita la sensi-
bilitat i la censura. Quan l’am-
bient no censura la sensibilitat,
aquesta s’inscriu en un cos se-
xuat a través del gènere o a
través d’una gran singularitat.
Aquesta és la meravella de la
literatura, que hi ha elements
que es poden agrupar pel gè-
nere, però també n’hi ha que el
transcendeixen. Existeix un
clixé del femení, que és la dona
amorosa, dolça, que estima la
vida i transmet l’amor a la vi-
da... Però Clarice Lispector ja
deia: “Sóc suau però la meva
forma de viure és ferotge”. Jo
sóc una dona del present, escric
amb la tensió i la febre del
present. La tensió és més gran
si hi ha riure o còlera, però
quan escric poesia intento
mantenir l’equilibri.
F.B.V. ‘Instal·lacions’ es va publicar el
1989. Avui encara és vàlid?
N.B. La meva poesia actual té
una postura que sembla encara
la mateixa de llavors, pel que fa
al pensament, al plaer que tro-
bo a barrejar amb els mots les
idees i les emocions. Em sor-
prenc sovint quan veig que en-
cara sóc molt a prop d’aquella
forma d’escriptura. Cada llibre
té una signatura, un estil, però
hi ha una Nicole Brossard del
1989 que encara viu avui.
F.B.V. Què representa ‘Instal·lacions’
dins la seva obra?
N.B. Quan el vaig escriure estava
sorpresa per aquest tipus d’es-
criptura, que em semblava no-
va dins la meva obra. Mentre
escrivia la meva intenció era
que cada poema fos com una
instal·lació d’art visual. El títol
era molt important, perquè
donava l’opció de contradir-lo;
per exemple, al poema Fil de
veu, al final faig que sigui un
gran fil que permet de rebre les
veus de les dones. La instal·lació
era la idea original i després
vaig afegir al títol del llibre Amb
o sense pronoms, perquè crec que
a la vida no sempre escollim el
pronom que després utilitzem
per escriure una novel·la o un
recull de poemes. Vull remar-
car que de vegades em sento
obligada a utilitzar el jo; escric
molt amb el nosaltres col·lectiu
de les dones; també empro de
vegades el tu, que permet una
certa intimitat..., però sovint no
podem controlar quin pronom
estem utilitzant i realment és
una pulsió, una energia del
moment de la nostra existència
que fa que donem confiança a
un pronom o un altre per po-
der-nos expressar. Dins el

L’avantguarda malva
➤ Quan l’any 2002 la poeta quebequesa Ni-
cole Brossard (Montreal, 1943) va participar en
el Festival Internacional de Poesia de Barcelona
al Palau de la Música, no s’havia traduït cap
dels seus llibres al català. Han calgut encara
uns anys perquè es publiqués Instal·lacions. Amb
i sense pronoms (Cafè Central), un dels llibres
més traduïts de l’autora i que l’any 1989 va
guanyar el premi de la fundació Des Forges.
Brossard hi parteix d’un epígraf que li serveix
per treballar una idea d’una manera molt
plàstica alhora que s’apropa al pensament. Els
orígens literaris estan en la investigació lligada
a l’avantguarda literària, de manera que no
sorprèn que els poemes juguin amb la puntu-
ació i amb l’ambigüitat de significats, però al-
hora hi ha un fons de reivindicació de la dona
i de la realitat homosexual de l’autora, que li
serveix per reflexionar sobre la seva visió del
món mediatitzada només pel llenguatge.

Brossard és una de les figures destacades de
l’avantguarda i del feminisme literaris al Que-
bec, amb una obra bastida sobre la poesia, gè-
nere en què ha publicat gairebé una trentena
de llibres, però que també fa incursions en la
narrativa (Barroco al alba, El desierto malva) i
l’assaig (La lettre aérienne) i, fins i tot, el cinema.

Al castellà se n’han traduït diversos llibres,
però només un a Espanya (Barroco al alba, Seix
Barral, 1998). A l’Argentina s’hi va publicar El
desierto malva (Joaquín Mortiz, 1997) i a Mèxic
Instal·lacions (Universidad Nacional Autónoma,
1997). La poeta té una relació especial amb
aquest dos països, però també té una relació
especial amb Barcelona, ja que el 1992 va pu-
blicar a Mont-real en edició trilingüe fran-
cès-anglès-castellà La noche verde del parque del
Laberinto, que neix de la impressió que li causà
el Parc del Laberint d’Horta, en el qual es van
celebrar unes jornades feministes.


