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Chico Buarque: “La gent
no creu en la literatura”
Més conegut

com a cantant i

compositor,

Chico Buarque

(Rio de Janeiro,

1944) presenta

la seva quarta

novel·la,

‘Budapest’

(La Magrana),

l’aventura

lingüística i

vital del negre

literari José

Costa a

Budapest

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

CRISTINA CALDERER

La relació del Quixot
amb el cinema
Us oferim un reportatge en què es
repassen tota mena de projectes
de cinema i televisió que han dut
el món del personatge de
Cervantes a la pantalla. En alguns
casos, com els d’Orson Welles i
Terry Gilliam, no va ser possible
tot i la insistència.

‘La ment captiva’,
de Czeslaw Milosz
La Universitat de València ha
publicat la traducció (amb
introducció i notes) que Guillem
Calaforra ha fet de l’obra de
Czeslaw Milosz La ment captiva. El
poeta Milosz (Lituània, 1911) va
rebre el Nobel el 1980, després
d’haver viscut a París i als EUA.

L’expressionisme
alemany a Barcelona
Brücke. El naixement de
l’expressionisme alemany és el títol
de l’exposició que podem veure
fins al 4 de setembre al Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC). El moviment va néixer a
Dresden el 1905 i es va traslladar
a Berlín el 1911.
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E N T R E V I S T A

Chico Buarque
Músic i novel ·l ista brasiler

F.B.V. D’on neix ‘Budapest’?
C.B. La meva primera idea era
la d’algú que per oblidar i
canviar la seva vida d’una
manera radical marxa cap a
un país la llengua del qual
no coneix; llavors jo encara
no tenia present quin país
podia ser. Podien haver estat
un país i una llengua
inventats. Després se’m va
aparèixer la idea de la
llengua hongaresa, i
Budapest com a
conseqüència. És una llengua
que no té res a veure amb la
dels països propers, allà al
mig d’Europa, i no és ni tan
sols indoeuropea. I es torna
una obsessió per al
protagonista, José Costa, que
és un enamorat de les
paraules i les llengües, que
ha conegut l’hongarès de
manera casual.
F.B.V. A vostè li ha passat això
amb alguna llengua?
C.B. Sí que tinc alguna cosa a
veure amb José Costa en el
sentit que també m’agraden
molt les paraules i les
llengües, tinc aquest plaer.
Arribo a un lloc nou, escolto,
intento entendre’n alguna
cosa i tornar a casa amb
petits souvenirs lingüístics. Em
va passar quan vaig anar a
Bilbao, que el primer que
vaig fer va ser comprar un
diccionari d’èuscar, i vaig
aprendre’n una mica. Sóc
molt curiós. És com quan
escolto el català, que per mi
és un terç, com l’hongarès,
que no n’entenc res, un altre
terç és espanyol i l’altre
francès o alguna cosa així; és
molt curiós, perquè quan
l’escolto fins a un cert punt
entenc totes les paraules i de
cop hi ha una seqüència de
paraules que no entenc, i
intento endevinar el que
signifiquen... Tot això
m’excita, m’encanta. Recordo
un cop que era a Praga, em
vaig atrevir a dir alguna
paraula en txec, i quan vaig
anar a Alemanya, dos mesos
abans vaig intentar aprendre
una mica d’alemany, així
vaig arribar a poder entendre
de què anaven els titulars
dels diaris, i a fer algunes
preguntes sense entendre,
gairebé mai, les respostes...
F.B.V. D’on li ve, aquest interès pel
llenguatge?
C.B. La qüestió de la literatura
té a veure amb el meu pare, i
amb casa meva, que era
gairebé sencera una
biblioteca. Als vuit anys vam
anar a viure a Roma, i ja
recordo que allà, en poc
temps, vaig haver de parlar
italià, i anglès, perquè anava
a l’Escola Americana.
Recordo la meva fascinació,

➤ La primera vocació artística de Chico Buar-
que de Hollanda (Rio de Janeiro, 1944) no va
ser la música, sinó la literatura, i als 15 anys li
ensenyava al seu pare, l’historiador i sociòleg
Sérgio Buarque de Hollanda, els seus escrits,
buscant l’aprovació paterna, però la seva pri-
mera aparició en un diari no va ser ni com a
autor d’un article ni com a protagonista de
la secció cultural, sinó a les pàgines de suc-
cessos, quan als 17 anys la policia va detenir-lo
junt amb un amic per haver furtat un cotxe
“per anar a donar una volta”.

Chico Buarque és tota una institució musi-
cal, amb més de quaranta discos al darrere,
amb cançons com ara A banda, Beatriz, Tatua-
gem, Construção, Geni e o zeppelin, Samba de Orly,
Valsinha, Calice i tantes altres, sol o en compa-
nyia d’artistes com ara Edu Lobo, Milton Nas-
cimento i Caetano Veloso. És autor també de
les peces teatrals Roda viva (1968), Calabar
(1973), Gota d’água (1975) i Ópera do malandro
(1979), amb les quals va tenir més d’un en-
frontament amb la dictadura i problemes amb
la censura.

La seva primera novel·la, Fazenda modelo, una
faula sobre la vida ideal en una granja, va pu-
blicar-la el 1974 sense gaire fortuna de crítica,

i no és fins al 1991 que publica Destorb (Em-
púries / Tusquets), i ja pren la literatura com
una alternativa de pes a la seva vida. El 1995
va publicar Benjamim, encara inèdita aquí. Per
conèixer l’obra i la vida de Chico Buarque
també es pot consultar la biografia homòni-
ma que Regina Zappa va publicar el 2001 a
l’editorial Gedisa.

Amb Budapest (La Magrana / Salamandra)
Buarque es reivindica com a escriptor de raça,
amb voluntat de desenvolupar un món de pa-
raules, i no només ha venut molts llibres sinó
que ha sorprès més d’un crític literari, amb elo-
gis d’amics com ara Caetano Veloso i del ma-
teix José Saramago. La novel·la neix de la pas-
sió pel llenguatge, d’una banda, i el rebuig al
món de la fama, de l’altra, amb un escriptor ge-
nial però anònim, com potser li hauria agra-
dat ser algun cop a Buarque. L’autor bateja els
racons desconeguts de la ciutat i els personat-
ges amb els noms dels jugadors de la selecció
hongaresa de futbol del 1954, amb un poeta
que es diu Kocsis i una editorial que es diu Lan-
tos, Lorant & Budai. Passada la seixantena,
Chico Buarque és un escriptor agosarat, i Bu-
dapest és una novel·la que sorprendrà més d’un
amant de la bona literatura. Passió pura.

llavors, i també la meva
ignorància. Però els nens
aprenen molt ràpid. Jo tenia
molta curiositat. En
portuguès l’arbre és femení,
però en castellà, italià i
francès és masculí... Són
diferents maneres de veure
l’arbre, i en anglès es diu tree,
un altre punt de vista
totalment diferent... De petit
ja em fascinava això, és com
veure les fronteres, quan
passes d’un país a un altre,
¿com parlarà el que visqui
exactament a la frontera?
L’apartament on visc el vaig
comprar a una parella
d’hongaresos, per casualitat,
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i recordo que em van dir que
quan les filles eren petites
parlaven hongarès amb els
pares i portuguès amb la
resta, i que de vegades eren
al menjador parlant
hongarès, i de camí a la
cuina, per dir-li alguna cosa a
la cuinera, ja havien canviat
de llengua a mitja frase sense
ni adonar-se’n.
F.B.V. ¿Els coneixements
d’hongarès que hi ha al llibre són
seus, o va demanar ajuda?
C.B. De l’hongarès només en
sabia el nom dels jugadors de
la selecció de futbol del 1954,
Kocsis, Puskas, Hidegkuti… I
unes poques paraules que em

va ensenyar una xicota
hongaresa que vaig tenir de
jove. Per al llibre vaig
comprar diversos diccionaris.
F.B.V. “La llengua magiar no
s’aprèn als llibres”, escriu vostè
mateix...
C.B. Potser el que vaig
aprendre no era correcte,
però la idea ja hi era. El que
surt en magiar al primer
viatge de Costa a Budapest és
més o menys tal com jo
mateix ho vaig escriure,
perquè no era encara un
hongarès correcte, extret dels
diccionaris i de petites guies
de conversa... Quan Costa, ja
Zsoze Kósta, ha après la

llengua, també ho vaig
escriure jo, però vaig
demanar que ho revisessin.
F.B.V. José Costa / Zsoze Kósta és
un ‘negre literari’ a qui li agrada
aquest anonimat...
C.B. Trobo que de vegades és
un plaer ser en un país
estranger i sentir una cançó
meva cantada per un francès,
per exemple. Em vénen ganes
de cridar: “Senyor, aquesta
música és meva!”, però no ho
faig, per pudor. Comprenc la
vanitat de l’autor anònim.
F.B.V. I la frustració?
C.B. És un sentiment que em
va acompanyar durant tota
l’escriptura del llibre. Vaig
descobrir que em sentia
exactament com ell, perquè
jo era un escriptor fantasma,
llavors, no tenia amb qui
compartir el llibre. Alguns
escriptors en parlen, però
normalment poc, del que
escriuen. El meu editor no en
sabia ni el títol. Les poques
vegades que vaig explicar
alguna cosa a algú, després
em sentia com si hagués fet
un pecat, com si hagués de
ser castigat per haver traït el
silenci. La major part del
temps, però, estava escrivint,
i de vegades em semblava
que el que havia escrit era
bell, sortia a dinar i no en
podia explicar res...
F.B.V. Però també hi ha una
denúncia...
C.B. No m’agradava escriure
sobre el món de les
celebritats, però hi ha tota
l’estona una al·lusió a
aquesta bogeria. El món dels
famosos que són algú que no
ha fet res. Com a
contraposició hi ha la
bogeria de buscar l’anonimat
del protagonista i els seus
col·legues de la fraternitat
d’autors anònims. Són les
dues cares de la moneda. Fins
i tot hi ha un moment que
els escriptors fantasmes es
venen al món dels famosos,
perquè se sap qui escriu per
exemple els discursos de
Bush, de Lula... Són persones
conegudes...
F.B.V. Vostè ha escrit cançons per
encàrrec...
C.B. Sí, i és normal escriure
música o lletres per a
pel·lícules o teatre, amb
d’altra gent, també. Però les
signo jo. Tinc experiència
com a compositor fantasma:
per driblar la censura vaig
haver de crear el personatge
Julinho da Adelaide, un
heterònim que concedia
entrevistes i tot.
F.B.V. La novel·la té tints molt
kafkians, amb referències que
sembla que hi portin de cap...
C.B. Quan un dels personatges
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signa K.K., per exemple, no
vaig pensar pas en Kafka, o
potser sí, inconscientment.
És un escriptor que m’ha
marcat i és possible que hi
hagi alguna cosa de kafkià al
llibre, però també diuen que
hi ha coses de Cortázar, i
crec que sí, i d’altres autors, i
del cinema, del llenguatge
popular, de la publicitat, de
la poesia i de la música
mateixa... Crec que hi ha una
tècnica involuntària que té a
veure amb el fet d’escriure
música, com les variacions
sobre el mateix tema.
F.B.V. ‘Budapest’ és una obra
literària, molt lingüística, que
defuig la tendència a escriure
llibres pensant en el cinema...
C.B. Hi ha escriptors que ja
escriuen pensant en el guió
de cinema. La literatura està
en situació de desavantatge
entre les altres arts. La gent
no creu en la literatura.
Sovint, quan parlo amb algú
i li dic que he escrit un llibre
la seva resposta és preguntar
quan sortirà la pel·lícula!
Com si un film fos la
concreció del llibre, que és
més abstracte... La gent
llegeix poc. El meu llibre s’ha
venut molt, però jo crec que
pocs l’han llegit. De vegades
vaig a un restaurant, a Rio,
miro al voltant i no hi veig
ningú amb cara d’haver llegit
el meu llibre ni de fer-ho en
un futur... Les cançons també
són més concretes i per això
se senten més, es poden
sentir a qualsevol lloc... La
literatura, en canvi, és
exigent, per llegir t’ha
d’agradar la literatura, i la
gent cada vegada té menys
temps i disponibilitat, o
l’hàbit de lectura.
F.B.V. El protagonista té unes
relacions trencades amb el seu
entorn...
C.B. Ell mateix ho diu: quan
pensa una cosa bonica per
dir-l’hi a la dona no l’hi diu
perquè així podrà aprofitar-la
per al seu pròxim text, no vol
malgastar les paraules
maques amb ella, és un obsés
de la paraula. Li agrada més
la paraula que les dones, o
que el seu fill!
F.B.V. Quan escriu textos Costa
també s’apropia les vides dels
altres, no té una identitat
pròpia... Vostè quan escrivia la
novel·la es transformava, també?
C.B. És una novel·la escrita en
primera persona, i el
narrador l’ha de comprendre
perfectament, ha d’estar
d’acord amb l’autor. Jo hi
estava d’acord en tot,
comprenia el seu rebuig del
seu fill, l’obsessió per les
paraules, la seva capacitat de
tornar-se altres, de no tenir
opinió pròpia. Això passa,
amb els negres, que potser
han d’escriure un discurs i
després la resposta que li fa
algú altre... Al llibre en surt
un que primer escriu el llibre
i després la crítica del llibre...
I al final l’autobiografia de

Kosta és la d’un autor
hongarès sense nom...
F.B.V. És una novel·la amb
sorpreses...
C.B. Qui és l’autor real del
llibre? M’han arribat a
preguntar si realment l’he
escrit jo o no... Potser ho va
fer José Costa, o l’hongarès
sense nom... Algú va suggerir
que l’autor era José
Saramago, perquè en féu un
elogi molt generós... Potser jo
vaig escriure l’elogi i ell el
llibre... O potser un negre
escriu per a Saramago fa
molts anys i ara ha arribat al
Brasil a escriure per a mi...
F.B.V. Vostè sempre ha estat més
que algú que fa cançons...
C.B. L’any setanta-i-pocs vaig
escriure una novel·la, però va
ser a partir de Destorb, el
1990, que vaig pensar que
escriure seria la meva segona
activitat, si no la primera. He
alternat totes dues coses, i si
m’ho pregunten no sé si sóc
un escriptor que a les pauses
escriu música o un músic,
cantautor o cantant que a les
pauses escriu novel·les, o què.
Em considero músic perquè
el meu món és la meva
música, i els meus amics són
músics, també, en tinc pocs a
la literatura, però és
impossible per a mi pensar a
deixar alguna cosa, tinc
intenció de seguir escrivint
novel·les i cançons... Si demà
em faltés la inspiració o el
desig de fer música no em

faria tanta falta, perquè
tindria la literatura...
F.B.V. Molts llegeixen avui les
cançons com a literatura, i a
vostè l’han anomenat sovint
poeta. Com ho veu?
C.B. No concebo la cançó com
a poesia, perquè és escrita per
a la música. No he escrit mai
poesia, i no vull competir
amb els poetes, que
s’avorreixen i amb raó. La
gent anomena poetes els
autors de cançons, com ara
Caetano Veloso, Gilberto Gil i
jo mateix, i els poetes
s’enfaden. És una altra cosa,
tot i que no veig una
jerarquia entre totes dues
coses, és un gènere literari
independent, que també pot
ser molt difícil. Els millors
poetes no seran mai bons
lletristes, amb l’excepció de
Vinicius de Moraes, que amb
una mà escrivia poemes i
amb l’altra lletres de cançons,
i ell mateix no confonia els
uns amb les altres.

F.B.V. ¿Vol dir que no escriurà els
‘Tercets secrets’ de què parla al
llibre?
C.B. Només els escriuria en
hongarès! Potser només en
una llengua totalment nova,
que dominés perfectament,
quan intentés escriure una
novel·la em podria sortir un
llibre de poesia... Pot passar...
F.B.V. Quin és el seu dia a dia? ¿Es
lleva i decideix si avui toca
música o literatura?
C.B. No, no tinc una obligació
ni disciplina. El que passa és
que durant el temps que
escric un llibre no penso en
altra cosa. Sí que m’obligo a
començar-lo, perquè si no ho
decideixo, si no em forço a
escriure alguna cosa, no
trobo el tema ni em surt res...
Un cop començo visc amb el
llibre, me’n vaig a dormir
pensant-hi, hi somnio, em
llevo pensant-hi... He viscut
amb aquest llibre dos anys i
dos mesos... Sí que faig altres
coses, però penso en el llibre.
Vaig a caminar per pensar
millor en el llibre, però
difícilment vaig al cinema o
al teatre o escolto música,
perquè allò sí que em pot
destorbar... Tampoc llegeixo
d’altres llibres, em fa por
contaminar-me...
F.B.V. I quins són ara els seus
projectes? Un altre llibre, més
cançons...?
C.B. Ara estic escrivint
cançons. He viscut molt
aquest llibre fins i tot un cop

“La qüestió de la
literatura té a
veure amb el
meu pare, i amb
casa meva, que
era sencera una
biblioteca”
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acabat, perquè en vaig
supervisar algunes
traduccions, i he estat uns
mesos voltant per
Anglaterra, Escòcia, Itàlia,
França i aquí, parlant-ne,
però ja s’ha acabat,
m’acomiado del llibre. Potser
gravaré un disc aquest any...
F.B.V. La cultura brasilera té molt
pes en la música, però molt poc
en la literatura...
C.B. Va haver-hi un temps que
en literatura brasilera només
semblava que existís Jorge
Amado; els poetes com João
Cabral de Melo Neto i Carlos
Drummond de Andrade són
coneguts i respectats, però és
difícil traduir-los... A

Noruega un cop van
preguntar-me si tenia alguna
cosa a veure amb el boom de
la literatura
hispanoamericana, García
Márquez, Vargas Llosa i
companyia, com si fos el
mateix. La literatura
brasilera viatja malament, és
com si no tingués identitat.
La música en canvi viatja
sola, no necessita ser
traduïda.
F.B.V. ¿El molesta que puguin
llegir-lo perquè és un músic
conegut, i no pels mèrits
literaris?
C.B. Potser la gent compra els
meus llibres per les meves
cançons, però no crec que els
llegeixin per elles. Cada cop
menys, però hi ha molta
gent que compra el llibre
pensant que tindrà a veure
amb les meves cançons.
Quan surt un llibre meu al
Brasil no en faig promoció,
per evitar d’ocupar l’espai i
generar més confusió entre
el músic i l’escriptor. Si algú
comença a llegir el meu
llibre pensant que és una
extensió de la meva música
després s’adona que és una
altra cosa, i pot continuar
llegint i aprendre alguna
cosa més, i potser s’interessa
per la literatura, però també
pot no agradar-li el llibre i
deixar-lo. He venut dos-cents
mil exemplars al Brasil però,
sincerament, no crec ni que
la meitat els hagin llegit. El
fet que jo sigui un cantant
conegut és bo per a l’editor,
que guanya més diners, però
no escric llibres per guanyar
diners.
F.B.V. Podria firmar amb
pseudònim...
C.B. Vaig pensar de fer-ho, al
primer llibre, però viuria el
drama de l’anònim no
reconegut...

“No concebo
la cançó com a
poesia, perquè
és escrita per
a la música. Mai
escric poesia”
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