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Lluís Permanyer
Periodista i assagista

FRANCESC MELCION

“Segurament, venent corbates hauria fet més
quartos, però hauria estat un desgraciat”

Sense fer un gran
terrabastall, el
periodista Lluís
Permanyer
(Barcelona, 1939)
publica un llibre
rere l’altre i en porta
més de cinquanta.
Els darrers són la
selecció de
despropòsits de ‘La
Barcelona lletja’
(Àmbit) i el recull de
les tres entrevistes
que va fer a Salvador
Dalí a ‘Dalí parlat’
(Quaderns Crema)

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

F.B.V. Quants llibres ha publicat?
L.P. Em sembla que són 50 o 51.
F.B.V. En té algun de preferit?
L.P. Potser el meu preferit és el
Sagarra vist pels seus íntims, per-
què marca una entrada decidi-
da en aquest món, que és l’es-
criptura diferent del periodista,
és un punt d’inflexió. El pri-
mer, però, va ser una guia de
Salamanca per a Planeta, un
encàrrec, i el segon va ser un
recull d’articles de La Vanguar-
dia, sobre els anys difícils d’al-
guns artistes. El que m’interes-
sa dels llibres és que la manera
de concebre el tractament del
tema és molt diferent de quan
escrius un article, encara que
sigui llarg. És una altra dimen-
sió, una altra escala. De vegades
toco els mateixos temes, però
de manera diferent.
F.B.V. Però vostè havia estudiat dret...
L.P. L’única vocació que jo tenia
era guillar, fotre el camp, fugir
de la ciutat que odiava i de la
dictadura. Llavors vaig estudiar
dret, i tenia tan poca vocació
que vaig fer quart i cinquè en
un curs per acabar abans i
marxar entrant a la carrera di-
plomàtica, però finalment ho
vaig deixar córrer. Com que el
que m’agradava més de tot era
llegir vaig pensar ficar-me al
món dels llibres, tot i que jo no
sabia escriure, i a col·legi em
suspenien de redacció. Vaig
treballar a editorials impor-
tants, la primera Lluís de Ca-
ralt, que el 1960 era l’editorial
en castellà més important. Més
tard vaig anar a Destino, on a
més tenien la revista, i tímida-
ment vaig començar a treure-hi
el nas amb una secció que era
una trampa: El qüestionari
Proust. Vaig pensar que hauria
d’escriure poc i podria conèixer
tota aquella gent que admira-
va. Més tard vaig fer algun re-
portatge, algunes pàgines de

crítica de llibres, i de mica en
mica... D’allà vaig passar a col-
laborar a El Correo Catalán i lla-
vors La Vanguardia i em van
oferir d’anar de corresponsal a
París, i vaig dir que sí. Al final
no vaig anar mai de corres-
ponsal però vaig estar 22 anys a
la secció d’estranger, que era la
secció en què no hi havia cen-
sura, que et permetia viatjar,
que quan viatjaves podies
comprar llibres que aquí esta-
ven prohibits, conèixer com
funcionaven les democràcies,
parlar amb gent de partits po-
lítics... Respirar.
F.B.V. I escriu el seu primer llibre so-
bre Sagarra...
L.P. Era una biografia reivindi-
cativa, perquè vaig viure in-
tensament en aquella casa, i
sabia el que ell i la família es
dolien del mal tracte que havi-
en tingut en aquest país. Vaig
considerar-ho injust, i vaig vo-
ler fer no tant una biografia
asèptica i saberuda a l’estil an-
glosaxó, sinó una biografia
apassionada i llatina per de-
fensar-lo de totes les agressions
que va rebre amb noms i cog-
noms. Anava cada dia a casa
seva amb el fill, el Joan; passà-
vem junts les tardes i les nits,
sopàvem junts... Va ser la meva
universitat.
F.B.V. I va començar a escriure sobre
artistes: Miró, Clavé...
L.P. Ho faig com una prestació
de servei, perquè jo estic en
millor posició que els altres
perquè acceptin explicar-me
coses que si no me les diuen a
mi no les diran a ningú. També
l’hi vaig proposar al Foix, que
em va dir: “Si m’ho haguessis
proposat uns anys abans
t’hauria dit que sí, però ara
m’he fet gran i no tinc la pre-
cisió de la paraula i no vull
fer-ho”. Foix s’ha emportat una
important quantitat d’infor-
mació d’ell i de les circums-
tàncies del seu entorn.

F.B.V. Parli’ns del seu darrer llibre.
L.P. La intenció del llibre és do-
ble: d’una banda tornar les en-
trevistes a la llengua en què
van ser fetes, ja que van ser
publicades en castellà tot i que
Dalí i jo sempre vam parlar en
català. El segon motiu és donar
a conèixer una cinta que crec
que té uns valors intrínsecs
perquè explica una mica la
manera de fer una entrevista i
la manera en què ell es com-
portà en ser entrevistat, es veu
que no fa de Dalí, no fa teatre.
Val la pena sentir-lo enraonar
com ho fem tu i jo, tal com es
va comportar el dia que el vaig

conèixer, quan jo tenia 22 anys
i em va atendre amb la mateixa
educació i cortesia amb què em
va atendre l’última vegada, el
1979. Em va impressionar molt,
era d’un altre món, una mica
com el Pujols, persones que
trenquen una mica el motlle.
F.B.V. Com va començar a escriure
sobre Barcelona?
L.P. Jo odiava la ciutat, me’n vo-
lia anar, perquè estava sotmesa
a la dictadura i veia com la
corrupció franquista destruïa
la ciutat, hi vaig agafar una re-
lació més d’odi que d’amor.
Quan va venir la democràcia jo
estava encara cobrint la políti-

ca internacional, i em van ofe-
rir fer de crític d’art, però vaig
refusar-ho. Però el 1987 vaig
creure que podia ser més útil al
diari fent de cronista de Barce-
lona que a Internacional, i vaig
recuperar l’amor a Barcelona i
vaig començar a escriure’n lli-
bres. La Barcelona lletja és un
llibre en aquesta línia, el que
passa és que hi ha aquesta visió
crítica que he intentat mante-
nir sempre i que és pròpia del
periodisme, de no deixar-nos
enredar per la superfície, veure
què hi ha al darrere.
F.B.V. ¿I no publicarà mai unes me-
mòries pròpies?
L.P. No m’ha agradat mai parlar
de mi, i no en parlo si no em
pregunten. Les memòries, de
fet, ja les he anat fent de mica
en mica amb els articles i les
coses que he anat explicant, i
no crec que a ningú li interes-
sin les meves coses, no tenen
cap transcendència.
F.B.V. Quin és el secret del seu bigoti?
L.P. No crec que sigui excèntric,
sinó que és intentar tenir una
certa personalitat, però sense
buscar l’excentricitat ni cridar
l’atenció. El bigoti abans el duia
cap avall a l’estil mexicà, i me’l
vaig començar a pentinar cap
amunt arran del canvi de rè-
gim, era l’optimisme que em
donà la democràcia, i es va
quedar així. Quan tenia 11 anys
ja vaig decidir pentinar-me
sense clenxa i no dur mai
anells, i no tinc ni anell de ca-
sat, ni he tingut mai targetes
de visita, ni cartera...
F.B.V. ¿No ha volgut mai tenir altres
responsabilitats, com a periodista?
L.P. En un moment donat a La
Vanguardia van intentar que
comencés a manar i ho vaig
rebutjar, fa potser vint anys o
més, perquè jo el que volia era
escriure. Segurament, venent
corbates hauria fet més quar-
tos, però hauria estat un des-
graciat, i he tingut sort de fer el
que he volgut, i com que això
és la meva felicitat no ambici-
ono res més.

Entre Barcelona i els artistes
➤ A Barcelona hi ha més de 200 canvis
que responen directament a articles que
ha publicat Lluís Permanyer, però a més
dels articles ha escrit desenes de llibres,
entre els quals, i només per citar-ne al-
guns: Sagarra vist pels seus íntims, Miró: la
vida d’una passió, Clavé, escultor, Brossa x
Brossa, No la saps, aquesta?, Història de l’Ei-
xample, Biografia de la Diagonal i la seva
novel·la Un amor a l’ombra de la pedra blava,
única obra publicada de ficció i en la qual
també ret homenatge a Barcelona.

A 8 anys va fitxar tota la biblioteca del
seu pare per títols i autors, i als 13 ja feia

fitxes de lectura, i encara les conserva
ampliades, en una biblioteca exhaustiva
per la qual deuen haver passat més de
vint mil llibres. Un impressionant arxiu
que li serveix per escriure llibres i articles,
i que més d’un cop ha tret les castanyes
del foc a algun altre intel·lectual que ne-
cessitava una referència ràpida i precisa.

La seva obra té diversos vessants, però
els dos més importants són els artistes i
Barcelona, i a aquests temes ha dedicat
els darrers dos llibres. La Barcelona lletja
(Àmbit) és un assaig fotogràfic que tra-
vessa un cúmul de despropòsits que sob-

ten i deceben el vianant que passeja cer-
cant la bellesa de la Ciutat Comtal. Dalí
parlat (Quaderns Crema), d’altra banda,
recull les tres entrevistes que l’autor va
mantenir amb el geni de Figueres, amb
l’aportació de l’enregistrament sonor de
la darrera.

Actualment prepara un segon volum
de cites i testimonis sobre Barcelona, però
a més d’explicar les anècdotes, Perma-
nyer també n’ha protagonitzat alguna,
com un enigmàtic repte, el 1980, a un
combat de boxa al poeta Carles Hac Mor
que, finalment, mai va tenir lloc.


