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A l’Àngel Bur-
gas se li ha
animat
l’agenda.
Fins al 5
d’abril té en
cartellera
Petó públic,
una obra que
ha treballat
sota la direc-
ció de Rosa
M. Sardà, i
que es repre-
senta a la
Sala Munta-
ner, i dime-
cres, a la Laie,
a les 19.30,
presenta la
seva segona
novel·la:
L’habitació
d’en
Beckwitt
(Empúries).
Amb tot ple-
gat encara ha
tingut un mo-
ment per bai-
xar a com-
prar crois-
sants per
esmorzar
mentre con-
versem
sobre el
temps. Quin
detall!

A.B. L’altre dia vaig llegir que
dèieu que el Lobo Antunes deixa
d’escriure. Tots els qui ho fem sem-
pre ens estem demanant per què
continuar. Però jo penso en els
meus amics de les arts plàstiques.
Encara ho tenen més cru que nos-
altres. En la literatura tot és molt
lent fins que no et fan cas, però hi
ha una via a seguir. L’eina són les
paraules, que és el mateix que uti-
litza la gent per comunicar-se, i
això fa que et puguin entendre. La
insistència de seguir treballant per
part de l’artista plàstic és admira-
ble. Com a mínim els escriptors
anem publicant.

A.C. I en el teu cas amb un doble
paper: el d’autor juvenil i el d’autor
d’adults. Hi notes gaires diferències?

A.B. La literatura juvenil m’ajuda
a no desesperar-me. Jo no la
menystinc gens, perquè em repor-
ta molt. M’hi trobo molt a gust. El
meu públic són els nanos de dotze,
tretze anys, que són aquells amb
qui treballo a l’escola com a pro-
fessor de plàstica i dibuix tècnic.
De tota manera, els criteris de qua-
litat són menys exigents que en la
literatura per a adults. Es publi-
quen moltes coses que no s’entén
que es puguin publicar. Hi ha poca
exigència per part de l’autor i per
part de la persona que tria que allò
arribi a l’escola. Ho puc dir perquè
estic al consell de redacció de la re-
vista Faristol i veig que hi ha tot un
moviment per millorar la situació.
Hi ha bibliotecaris de les escoles
que es reciclen per fer de bons me-
diadors. Això és molt important,
perquè la literatura juvenil és la
porta d’entrada que fa que s’en-
ganxin a la ficció. Si obres aquesta
porta, ja queda oberta.

A.C. La crítica també és molt
minsa.

A.B. Sí, és molt invisible. Una
gran part de la feina de promoció
els toca fer-la als comercials de les
editorials. Fas una novel·la juvenil
tan bé com pots i la resposta és
molt minsa, encara que, això sí,
pots tenir un contacte molt directe
amb els lectors, que amb els adults
no tens.

A.C. I què et fa decidir si un llibre
serà per a nens o per a adults?

A.B. Jo penso els llibres en imat-

ges. Tinc imatges inconnexes al
cap que deixo madurar durant set-
manes i quan els trobo el punt de
trobada és quan em poso a escriu-
re. Els busco un sentit. És un pro-
cés similar al que feia quan pinta-
va. A les novel·les per a adults
aquestes imatges són més fortes
que a les juvenils, en què sí que hi
ha una certa voluntat pedagògica.

A.C. Bé, ara te l’has buscada. T’ho
he de preguntar: quines imatges
són la gènesi de la novel·la que aca-
bes de publicar, L’habitació d’en
Beckwitt?

A.B. Parteix d’un succés estrany
que els va passar a la meva mare i a
la meva tia. Una nit, a quarts de
tres de la matinada, els va trucar a
la porta un home que cridava en
una llengua estranya. No s’atrevien
a obrir-lo. Anava amb el tors nu i
estava sagnant. Elles dubtaven,
perquè pensaven que potser ne-
cessitava ajuda, però també tenien
por i van acabar trucant a la poli-
cia. La resta m’ho invento jo.
També pensava en les memòries
de Peggy Guggenheim, que expli-
cava que es passava la vida de
festa en festa, de glamur en gla-
mur, i em vaig imaginar com deu
ser enfocar la vida com una festa
contínua. L’altre element és que
vaig trobar un relat meu de fa
molts anys, quan no sabia que
seria escriptor, i que, fet estrany en
mi, estava protagonitzat per un es-
criptor, cosa que detesto. Només
m’agrada quan ho fa el John Irving.

A.C. ¿Tens dots profètics i era un
escriptor com el que tu ets ara?

A.B. No, era molt conegut. Esta-
va a un nivell que jo no he viscut
encara i no sé si viuré mai. Havia
d’inventar un passat quan respo-
nia entrevistes i jo imaginava la re-
acció de la família en veure totes
aquelles mentides.

A.C. ¿T’ha interessat la qüestió
de la repercussió pública?

A.B. No especialment, però sem-
pre s’hi pensa. Escrivim per a nos-
altres, però també per als altres.
Tot acte de creativitat és fonamen-
tal en les nostres vides i es fa amb
una intenció, en vols fer partícips
els altres. Per al pintor és més difí-
cil entrar en contacte amb el pú-
blic, perquè el seu llenguatge és

més críptic, però per a nosaltres és
directe.

A.C. ¿Aquest és un dels motius
perquè vas abandonar la pintura?

A.B. Sempre se m’ha dit que la
meva pintura era molt narrativa i
jo m’ho prenia com una crítica.
Vaig fer belles arts i vaig viure de
pintor a Berlín, però va arribar un
moment que l’escriure pesava
més. Tenia la necessitat de comu-
nicar-me de manera més clara. Ara
només dibuixo de tant en tant en
paper i l’art em continua interes-
sant molt.

A.C. I també fas teatre. Com va
sortir la idea de Petó públic?

A.B. Ha estat un procés de crea-
ció col·lectiu amb Rosa M. Sardà i
les actrius Isabel Rocatti, Cristina
Cervià i Meritxell Yanes. Són elles
que em van venir a buscar, i el pri-
mer de tot va ser escoltar-les per
veure de què volien parlar. Des
del primer moment va sortir la
qüestió de les dones treballado-
res, de la manipulació dels mit-
jans de comunicació, del teatre,
del fet de representar un paper o
ser tu. La Rosa tenia molt clar que
en tot el procés les actrius s’havi-
en de lluir molt i passar d’un re-
gistre a l’altre.

A.C. Això de treballar en equip
deu haver estat tot un contrast amb
la feina solitària del narrador.

A.B. Uf, ha estat al·lucinant! He
de reconèixer que no sempre m’ho
he passat bé. Tu tens el teu món,
les teves normes, el teu procés... i
aquí era una peça més de la cade-
na. Tot era discutit, consensuat i
rectificat. Era un procés de trans-
formació constant a partir de la va-
loració de cinc persones.

A.C. ¿I abans de treure una
novel·la també la poses a disposició
dels consellers?

A.B. No, no ho dono mai fins
que no considero que està aca-
bat. Per tant, el contrast de pro-
cés de creació encara ha estat
més bèstia.

A.C. ¿T’ha agradat treballar amb
dones?

A.B. De sempre m’he entès més
bé amb les dones que amb els
homes. Les meves amigues són
dones i vinc d’una família molt fe-
menina. Em sento més cuidat i més
entès. Des del principi teníem clar
que a l’obra hi hauria tres actrius i
prou.

A.C. Com tot escriptor català, o
gairebé, vius l’esquizofrènia de fer
una altra feina. Com ho portes?

A.B. Tinc la sort de fer la feina
de professor de plàstica, que no té
res a veure amb la d’escriptor i
que em permet sortir del meu jo i
enfrontar-me a la vida que està
creixent.❋

Àngel Burgas
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