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“Escric perquè
sé que hi ha
coses que
només es
poden dir
amb l’acte
d’escriure,
que no es
poden parlar
ni pensar”

conjunt de la meva obra, Ins-
tal·lacions representa un canvi
després d’haver escrit uns
quants reculls de poemes d’a-
mor, és la filòsofa que reapa-
reix. Hi ha una part de la meva
poesia que té una dimensió
filosòfica, m’encanta reflexio-
nar. Altres poetes poden tre-
ballar més amb la metàfora, o
produir moltes imatges... Jo
creo una emoció i sensacions
en el contrast i la reflexió que
intento proposar. En poesia es
pot creure que no cal reflexi-
onar, però per mi és impor-
tant reflexionar sobre l’emo-
ció, perquè si hi ha gaire
emoció no em sento còmoda
dins el poema.
F.B.V. Vostè ha tocat tots els gèneres
literaris, però sempre ha prevalgut
la poesia, potser el gènere menys
visible de tots...
N.B. Per mi la poesia és la ma-
nera privilegiada que tinc per
expressar-me. Em defineixo,
ara i abans, com a poeta, és a
dir, amb una visió del món que
no està mediatitzada per res
més que el llenguatge. A la no-
vel·la el món està mediatitzat
pels personatges. La poesia
sempre és el present, fins i tot
si un treballa molt i molt de
temps un poema. A la novel·la,
el temps treballa amb nosaltres
i, alhora, contra nosaltres; un
sap quan començarà una no-
vel·la i no quan l’acabarà, és un
projecte llarg. En un poema
sempre hi ha el present, quan
l’escrius per primer cop o quan
el treballes més. Un leitmotiv
meu és que sóc una dona del
present.
F.B.V. En poesia, cada paraula porta
implícit el pes del temps, de la tra-
dició, també...
N.B. Absolutament. Quan es lle-
geix es fonen els significats
dins el temps, però quan s’es-
criu tot és més present. Els po-
etes són els que passen la me-
mòria de la llengua, això tam-
bé és cert.
F.B.V. Per què creu que la poesia és
avui tan menystinguda?
N.B. No es llegeix poesia perquè
desgraciadament ens ofereixen
de consumir contínuament co-
ses dolentes, estúpides i ridícu-
les, i els joves es precipiten cap
al consumisme. Crec, però, que
si als joves els fessin llegir poe-
sia els agradaria, perquè la po-
esia és una vibració de l’home.
Inevitablement, quan els joves
entren en contacte amb la po-
esia els emociona, també, per-
què el llenguatge dóna plaer,
ens fa riure, plorar, pot humi-
liar... Cada dia ens llevem amb
dues coses: el nostre cos i les
paraules. Per desgràcia hi ha
un factor en contra de les pa-
raules: el món on vivim, que és
problemàtic. Jo em considero
una dona del present, però al-
hora un problema actual és
que avui només vivim el pre-
sent, que s’ha tornat extrema-
ment superficial. És com si ja
no tinguéssim memòria ni vi-
sió de futur, com si saltéssim
de present a present.
F.B.V. ¿Dins les novetats, a les llibre-

ries hi trobem més llibres dolents
que llibres bons?
N.B. És una qüestió de màrque-
ting. De tota manera, entre els
best sellers també es poden tro-
bar obres interessants, és un
misteri. Per exemple, fa uns
anys, Italo Calvino va ser un
best seller, com a mínim al Que-
bec, i és fascinant, com també
Antonio Tabucchi. En la nostra
cultura de la globalització un
text en una llengua es difon en
una altra, però hi ha una erosió
de la diversitat en l’escriptura.
F.B.V. Fins fa poc, els grans noms de
la poesia, com a mínim en les grans
llengües, eren coneguts, hi havia
una circulació d’idees poètiques,
diferents corrents, mentre que ara
sembla que no hi hagi comunicació
horitzontal entre cultures, oi?
N.B. Hi ha una barrera creada
per la llengua, estem limitats
per la traducció. La majoria de
la gent no coneix la literatura
búlgara, ni l’eslovena. De vega-
des hi ha poetes que es troben
i n’aprenen els uns dels altres.
F.B.V. Fins ara vostè mateixa no ha-
via estat traduïda al català...

N.B. Perquè no coneixen la lite-
ratura quebequesa... Hi ha in-
dividus, singularitats que sor-
geixen a la plaça pública. Tam-
bé és un deure dels escriptors
parlar de la seva literatura: un
autor quebequès ha de parlar
de la seva literatura, perquè no
són gaire traduïts, tot i que
normalment un italià o un

alemany presumeix que els
grans noms de la seva literatu-
ra són coneguts... Més d’una
vegada he dit que és molt frus-
trant, com a quebequesa, per-
què tampoc podem parlar de
grans veus com ara Gaston Mi-
ron i Anne Hébert, perquè els
joves no els coneixen. Gaston
Miron, però, deia que no hi ha
literatures petites, sinó litera-
tures desconegudes.
F.B.V. “En refregar-se contra els murs
/ del futur, la llengua es malmena
una mica es protegeix / instintiva-
ment especula sobre l’harmonia”.
Per què la llengua es protegeix
contra el futur?
N.B. Els quebequesos tenim una
llengua major, el francès, que és
molt diferent de tenir i escriure
en una llengua minoritària
com per exemple el català. Al
Quebec donem una importàn-
cia particular a la llengua per-
què és el nostre tresor estimat,
sense ella nosaltres no existirí-
em, esdevindríem ciutadans,
però sense l’imaginari, la me-
mòria de la llengua, perdríem
la nostra respiració, l’energia

vital. Seguiríem vivint, però.
Suposo que als catalans els
passa el mateix. La llengua es-
tableix vincles de solidaritat
entre els individus d’una socie-
tat. Potser és per això que els
joves són cada vegada més in-
dividualistes, perquè la idea de
la llengua com a ciment, com a
aglutinador, que permet a la
gent de trobar-se, va camí de
desaparèixer, en profit d’una
sola llengua que seria l’anglès.
F.B.V. La seva obra beu de les avant-
guardes, però com definiria el seu
estil?
N.B. Com a dona del present, es-
cric per comprendre. També
escric perquè sé que hi ha coses
que només es poden dir amb
l’acte d’escriure, que no es po-
den parlar ni pensar ni existir
fins que són escrites, perquè
l’escriptura fa alentir, i així
permet entendre les frases es-
tranyes i poden dividir-se en
d’altres de cara a la lectura. Em
defineixo com una explorado-
ra, una rebel, transgressora,
una curiosa.
F.B.V. ¿Encara queda espai per a la
rebel·lió literària? Hi ha qui creu
que ja s’ha fet tot...
N.B. Hi ha un sol espai per a la
novetat: la virtualitat del llen-
guatge. Les permutacions són
extremament nombroses, i
conseqüentment l’única cosa
que ens permet de continuar
escrivint és que el llenguatge
sempre és virtual, i això ens
permet de dir “t’estimo”, “pa-
teixo”, “sóc feliç”, “tinc por”...
Gràcies a la capacitat de per-
mutació del llenguatge es po-
den repetir aquestes frases
mil·lenàries i creure que són
noves.
F.B.V. Com escriu Nicole Brossard?
N.B. Intento escriure cada dia
una mica, però en el món en
què vivim és difícil. Viatgem
sovint i alhora estem obligats
a esforçar-nos a estar concen-
trats en el que ens sembla es-
sencial, però és molt fàcil es-
tar dispers.
F.B.V. ¿Es planteja els llibres com a
unitat o en general tendeix al re-
cull de poemes?
N.B. Instal·lacions és un projecte
concebut com a projecte glo-
bal i la majoria dels meus lli-
bres tenen també una cohe-
rència interna, però en altres
casos he treballat només amb
poemes reunits sota un ma-
teix títol.
F.B.V. Abans de descobrir que era
lesbiana ja va escriure alguns lli-
bres. ¿Aquell descobriment anul·la
l’obra anterior? En renega?
N.B. L’escriptura va canviar.
Després de saber que era les-
biana, les frases em són més
arrodonides, l’alè, el ritme, ha
canviat. Però qui va escriure
aquells llibres sóc jo, encara,
alhora l’escriptora zen, l’ex-
ploradora, l’amorosa, la re-
bel... L’única diferència és que
el ritme i la respiració són di-
ferents. Vaig començar a par-
lar de la pell, a captar el món
per cada porus de la pell, i no
només pel sexe i el cor... Va ser
una transformació temàtica
però sobretot formal.


