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“No pretenc fer sàtira
política, només fer riure”
“No pretenc fer sàtira
política, només fer riure”
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Diu que és un esquizofrènic
professional perquè compagina
la seriositat d’una assessoria de
projectes per a empreses (és
director creatiu de la consultoria
Smokehouse) amb la frivolitat de
l’humor escrit (columnes en
diversos diaris britànics i llibres) i
verbal (un programa a la Radio 4
anglesa i actuacions en viu, com
la que va fer al passat Festival
d’Edimburg). Va ser Office Politics
(Política d’empresa), la columna
que el va convertir en estrella del
The Guardian, i que fa gairebé set
anys es va transformar en How
To (Com fer...), la seva actual
columna, que ja està pensant a
canviar perquè diu que tot en la
vida es mou per cicles de set

anys. Hi dóna consells sobre
temes tan peregrins com ara com
tenir la grip, guanyar un concurs
o una afició tan britànica com
parlar del temps, que s’han
recopilat a No clavis mai cops de
pala a una medusa (Empúries /
Península). A part de fer riure,
però, Guy Browning (Chipping
Norton, Anglaterra, 1964) també
sap ser seriós. Si volen descobrir
si n’és molt o poc, ho hauran de
fer en anglès, ja que els seus
llibres anteriors, The Social
Survival Handbook (amb consells
per triomfar en la vida social) i
Double your Salary, Bonk your
Boss, Go Home Early (tot un best
seller a la Gran Bretanya) no
estan traduïts a casa nostra.

Em podria dir a què es dedica?
Sóc un esquizofrènic professi-
onal. Tinc dues meitats. Una
és que em dedico als negocis,
sóc un assessor de projectes
que ajuda altres empresaris a
pensar sobre nous productes,
serveis i idees. L’altra és que
sóc un escriptor d’humor per
als diaris The Guardian i The
Telegraph, i també de llibres
d’humor. A vegades les dues
parts s’encavalquen, com amb
el pròxim llibre, que es dirà Of-
fice Politics i parla del sentit de
l’humor a la feina.

Què li inspira les columnes?
Tinc una sèrie de regles sobre
el que mai escric. Mai escric
sobre política, ni sobre gent de
debò, amb noms reals o situa-
cions de la realitat. M’agrada
escriure sobre coses petites,
les que la gent oblida, ignora o
no escriu. Què hi ha en una
bossa de dona, què fa la gent
davant d’un mirall... Si em
posés a escriure sobre l’Iraq, a
ningú li interessaria. En canvi,
si escric sobre mirar-se al mi-
rall, a tothom li interessa. En
un diari, el 99 per cent del que
es publica es refereix a gent de
debò, fets reals o males notíci-
es. Jo vull ser d’aquest 1 per
cent diferent. Tothom parla
sobre coses reals. I si mires les
coses petites de molt a prop,
podràs veure totes les coses
grans que hi ha en les coses pe-
tites.

El que fa vostè és humor britànic?
És l’únic humor que conec.

En què es diferencia de Mr. Bean?
Mr. Bean és un humor més
físic. És un home petit en un
món gran i té petits proble-
mes. Mr. Bean no pot sobre-
viure perquè troba molt difícils
els petits reptes. Les coses im-
portants de la vida, néixer,
morir o tenir fills, vénen soles.
I la gent ja sap com s’hi ha d’en-
frontar. Però les coses petites,
com ara com fer cua o acomia-
dar-se d’algú, són les que m’in-
teressen i crec que necessiten
més reflexió. L’humor és una
característica humana, és
igual a tot arreu. Mr. Bean és
internacional i el meu llibre
està traduït a moltes llengües.
Però no crec que sigui una co-
incidència que l’única llengua
a què no s’ha traduït sigui el
francès. És significatiu. No sé
de què, però és significatiu.

Aleshores, els seus consells són
per als Mr. Bean del món?
Crec que són més per a les
Mrs. Bean. Tot i que va adreçat
tant a homes com a dones,
aquest llibre és molt popular
entre les dones. No sé per què,
però ho és.

Escriu la columna del diari, asses-
sora empreses i fa d’orador. Sobre
què parla?
Hi ha dos temes principals. Un
és l’humor, però adreçat a gent
del món dels negocis. Els vull
fer riure perquè la gent del
món dels negocis és molt seri-
osa, perquè els diners són seri-
osos. I també parlo sobre crea-
tivitat, maneres diferents de
pensar i inventar noves coses
per pensar de manera dife-
rent. Inventar noves coses i
l’humor tenen el mateix pro-
cés: fer noves connexions
entre les coses.

Què és més difícil? Escriure perquè
et llegeixin o perquè t’escoltin?
Perquè la gent rigui quan t’es-
colta. Si vols que la gent rigui
has de treballar a fons amb la
paraula. Si fas monòlegs
d’humor i el públic no riu, no
ets un humorista. No pots dir
que has tingut èxit si ningú ha
rigut. En canvi, quan escrius
un llibre que se suposa que és

divertit, encara que a la porta-
da hi posi “molt divertit”, tu
pots comprar-lo i pensar que
ho és. Potser després no riu-
ràs, però és més fàcil que passi
per divertit.

Li ha passat mai que no li rigui el
públic?
Sí, tres vegades en vint anys.
És poc habitual que la gent que
escriu llibres o columnes
d’humor faci humor parlat. I al
revés. Els que fan humor en di-
recte no acostumen a escriure
llibres. Quan estàs parlant, in-
tentant ser divertit i ningú riu,
és com estar al teu funeral. És
horrible. No l’hi recomano.

I què va fer?
Va ser com viure una experi-
ència extracorporal. Vaig sen-
tir com abandonava el meu
cos, mirava cap avall i em veia
allà com si estigués en un qui-
ròfan i tothom em mirés. Però
vaig mantenir la calma. Aquest
cop encara va estar bé. En una

ocasió, la gent va començar a
tirar-me coses i ja no estava
tan tranquil. Hi ha molta gent
que s’ho pren molt malament,
es dedica a beure, o a la droga.
Jo no m’immuto. No m’impor-
ta. Tampoc n’hi ha per tant.

Aprofita les columnes d’humor per
fer crítica social?
No. L’únic que busco és fer
riure la gent. No pretenc fer sà-
tira política. No estic donant
solucions ni suggerint que les
coses poden ser millors.
Només descric com són les
coses i parlo d’una experiència
comuna que el lector també té.
No m’agrada l’humor de la cru-
eltat. Fer riure a base de ser
groller amb una persona o una
institució. M’agrada més
l’humor del reconeixement.
Parlar de coses normals, que la
gent ja coneix però li han pas-
sat desapercebudes. No pre-
tenc donar missatges, ni can-
viar el món. A vegades, els hu-
moristes, amb el temps, volen
que els prenguin seriosament.
Per mi això és tan trist com si
el Dalai Lama decidís que vol
ser humorista.

Sobre qui podem fer acudits?
Pots fer acudits sobre les clas-
ses altes. Pots ser groller amb
els aristòcrates, però amb
ningú més. És políticament in-
correcte. Crec que hi ha un
problema amb la percepció
mundial de la Gran Bretanya i
dels anglesos. Potser és que no
l’hem sabut canviar, però sem-
bla que va quedar congelada
quan la indústria del cinema
anglès es va aturar, al 1950, o
amb els grans literats, que són
de l’època victoriana. La gent
continua venint a Londres
pensant que hi trobaran la
boira, senyors amb barrets i
paraigües, classes altes i bai-
xes. I ja no és així.

Guy Browning ens vol fer riure amb les coses petites de la vida ● El resultat és
‘No clavis mai cops de pala a una medusa’, renovació de l’humor britànic en
estat pur ● Entrevistade Matilde V. Alsina ● Fotografies de Francesc Melcion

“Mai escric
sobre
política, ni
sobre gent
de debò,
amb noms
reals o
situacions de
la realitat.
M’agrada
escriure
sobre coses
petites, les
que la gent
oblida,
ignora o no
escriu”

Esquizofrènic professional

En un dels seus llibres dóna idees
per reinventar-se un mateix de
cara a un futur millor.
És un llibre seriós, centrat en
com ser, pensar i actuar de ma-
nera diferent. Tracta sobre el
fet que, tot i que tots som és-
sers humans, cadascú pensa
de manera diferent. El que in-
tentava transmetre era que no
tenien per què conformar-se
amb la forma com feien les
coses en aquell moment con-
cret. Proposava, per exemple,
canviar d’esmorzar, que és
molt més difícil del que sem-
bla, perquè suposa canviar els
costums. I a vegades la gent
canvia les coses més impor-
tants, la parella, la feina, la re-
sidència, però és incapaç de
canviar aquests hàbits. Jo crec
que si un es vol reinventar,
canviar radicalment, ha de co-
mençar per l’esmorzar.

Té un llibre sobre com tenir èxit en
la vida social. Quin és el secret?
El secret sempre és escoltar.
La reina Victòria tenia dos pri-
mers ministres, Disraeli i
Gladstone. Disraeli era molt bo
escoltant, i Gladstone, molt bo
parlant. La reina Victòria deia
sovint: “Quan sopo amb el pri-
mer ministre Disraeli em
sento com la dona més llesta
d’Anglaterra. Quan sopo amb
el primer ministre Gladstone,
sento que ell és l’home més
llest d’Anglaterra”.

I per què no hem de clavar mai
cops de pala a una medusa?
Un cop estava assegut al costat
d’un home d’uns setanta anys,
que havia estat un empresari
de molt èxit, i li vaig preguntar
“vostè que ha tingut èxit en la
vida, quina lliçó n’ha après?”.
Em pensava que em donaria
un fantàstic consell sobre ne-
gocis i em va dir: “Mai clavis
cops de pala a una medusa”.
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