
JOAN BROSSA
EL HEDIA IES flOUES

per Montserrat Roig

LA VIDA QUOTIDIANA

No hi era a les quatre però sí a les cinc; 
potser no ens havíem entès, diem a la por-
tera, que cus amb didal que no és de plata. 
En Brossa hi és a les cinc i ens espera. 
Però casa seva no és la de l’escala bona, 
amb miralls i marbre i llums daurats i ca-
tifes de color vermell d’Anglaterra; la seva 
escala és més estreta i fosca i humida, i per 
arribar al seu estudi has de fer aquest iti-
nerari; travessar la porteria i veure la cap-
sa de cosir de la portera damunt d’una 
taula tota plena de paperassa, avançar 
una mica per un passadís que fa ziga-zaga 
entre mobles vells i arraconats a la banda 
de l’entrada, sentir soroll de màquines i 
topar amb un senyor que porta un martell 
i el branda cap enlaire, agafar l’ascensor, 
tot atrotinat, després de passar una bona 
estona de no saber com has d’obrir la porta 
i de sobte recordes que la portera t’ha dit 
que és una porta corredissa, enfilar cap 
amunt en un viatge interminable, un viatge 
que no acaba en el cel d’astres com potser 
voldria en Joan Brossa sinó al seu estudi, 
un estudi molt petit i rònec, diria la meva 
àvia, a qui van educar per a ésser ben neta 
i per a no entendre l’univers d’en Joan 
Brossa. La meva àvia es tomaria groga 
d’angúnia en veure tanta pols acumulada 
i diria, «uix, quin fàstic!» i se n'aniria sen-
se haver vist ni tastat el poeta que més ha 
sabut comprendre els seus ídols : en Pitarra 
1 l’Ignasi Iglésias. Què hi farem, és allò que 
sovint ens passa, les barreres són fetes per 
a encotillar-nos dins el llenguatge que ens 
ban imposat.

En Joan Brossa ens espera dret i emergeix 
de la foscor del replà. Ens diu que pas-
sem i afegeix que la porta, sempre la té 
oberta. Neguitós sí que s’hi posa en veure 
la càmera de la Pilar Aymerich, i comença 
per dir que no, que mai de la vida ell no 
es deixara fotografiar, perquè, ens diu, què 
n’han de fer, els altres, del meu estudi?, 
i que no, que no es deixarà fotografiar, 
però la Pilar la sap molt llarga i avança 
sense esma cap al poeta, el qual recula 
i recula fins que topa amb una cadira tota 
plena de papers de diari. I aleshores la 
Pilar li promet per tots els sants que no 
li mourà ni un bri de la perfecta simetria 
en què té col·locats els periòdics, els pa-
pers, les piles i piles que li vessen de totes 
bandes. I se’n van tots dos cap al terradet 
i encara sento les darreres paraules de 
l’Aymerich que li toma a prometre que li 
deixarà veure les fotografies abans que si-
guin publicades.
Els sento com parlen d’en Frègoli mentre 
jo regiro amb la mirada la cambra; hi veig 
en Frègoli que emergeix d'entre les piles 
de diaris i em somriu, en Frègoli hi és i no 
hi és, a dintre d’un collage fet amb les lle-
tres del seu nom, i a dins de cada lletra 
totes les transformacions que va fer en un 
espectacle, perquè en Frègoli, em dirà des-
prés en Brossa, tenia una intuïció, sorpre-
nent per l’època, per a la publicitat. I des-
prés em surten les postals de l’Espluga, 
amb totes les màscares movibles i les per-
ruques, i sembla que el gran Dionisíac vul-
gui dir-me alguna cosa però toma a des-
aparèixer darrera el barret de capellà que 
reposa damunt d’un munt de paperassa ple-

na de pols, volves de pols, papers de diari 
bruts, esgrogueïts i rebregats, que sembla 
que trepitgis un magma flonjo i allunyat 
del terra; «i per què no s’ho fa netejar?», 
tornaria a preguntar la meva àvia, però en 
Brossa diria que treu de tant en tant sacs 
ben botits de papers i, què hi fa, això, per-
què els papers hi seran tota la vida, entre 
la perruca d’en Fregolino, els originals d’en 
Tàpies, d’en Miró, d’en Ponç, els objectes 
que ajuden el poeta a ésser com ell vol 
ésser, entre marcs modernistes, un ganivet 
damunt la taula, un llum amb pantalla molt 
petit que serveix per a il·luminar-nos en 
Frègoli, un lavabo inservible i que sembla 
de decorat de teatre, tres balancins, un dels 
quals sense cul, una cadira, tot amb les 
piles, les muntanyes de papers; em pre-
gunto mentalment on seure i m’agafa una 
mena d’angoixa, però en Brossa em fa seu-
re a la cadira de la pila més ordenada, i ell 
seu al damunt del balancí sense cul, «dec 
semblar una gallina ponedora», em diu i jo 
penso que tot plegat sembla un formidable 
decorat de teatre, però d’un teatre vell i 
atrotinat, de poble, on s’acumulessin totes 
les rampoines estimades dels actors de tota 
la vida. I en Brossa començarà a parlar 
amb el seu aire menestral i sorneguer, mig 
transcendental encara que ell no vulgui, i la 
tarda morirà i ens deixarà a les fosques, 
entre l’olor rància de la paperassa i els 
crits del carrer, que semblen d’una mani-
festació però potser no ho són.

—Al llibre d'en Jordi Coca —material ex-
cel·lent per a conèixer-te una mica— parles 
de la teva «grisa família».
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—La meva família era de funcionaris, per 
part de la meva mare. Hi vaig conviure un 
cop mort el pare. El meu oncle, el cap-i-cua 
de la família, treballava en un banc, era un 
empleat model. Bona gent, però no tenien 
cap preocupació: de casa a la feina i de la 
feina a casa. Els agradava la sarsuela, gent 
del motlle.
—Què recordes del carrer de la teva infan-
tesa?
—No m'agrada recordar, el passat m’em-
prenya una mica. Visc el present, l’etern 
present.
—No recordes res, doncs?
—El meu carrer era el carrer de Wagner. 
Recordo les obres del carrer de Balmes, 
que era una riera. I que el carril de Sarrià 
feia soroll.
—Què t’ha quedat més gravat d’aleshores? 
—La trampa de les festes familiars, de les 
revetlles, del Nadal, del cap d’any. Quan la 
gent vesteix diferent, és més amable i muda 
de converses. La tornada a l’escola era 
un xoc.
—Com eres de nen?
—Molt emprenyador, em sembla. J força 
introvertit. Aplicava frases normals a les 
persones, normals però deformades. Que-
daven catalogades amb el seu leit-motiv 
lletrístic. També recordo que els posava 
sobrenoms, com en Baldamiro Pierroti, en 
Tutussau/Tutussau/Tutussau, en Puesxola, 
en Benetet Barretet; aquest, un home baix 
i prim, era el pare d’un amic meu.
—A la teva família, hi havia més homes 
o més dones?
—Més dones, la meva àvia materna (de

pes), la mare, una tia... Una filla d’una tia 
paterna és la Rosalia Guilleumas, casada 
amb en Jordi Rubió. El meu pare era el 
qui tenia més imaginació, un home molt 
sensible. Jo li preguntava si en Picasso no 
sabia dibuixar i ell em deia: «És clar que 
sap dibuixar! El que passa és que ho fa 
perquè vol». I jo no ho entenia, em pre-
ocupava que algú dibuixés malament per-
què volia. El pare era afeccionat al teatre, 
havia fet de cap de tramoistes a l’Ateneu 
de Sant Gervasi (abans de la guerra no 
se’n deia, de catòlic, com ara).
—Quina educació vas rebre?
—La que em van donar. Procurava fer for-
ça campanes. T'ensenyaven a guanyar-te la 
vida però t'amagaven la vida: tot ho ser-
vien momificat, a mi m'agradava desem-
balsamar les coses i em castigaven. A casa 
meva estaven molt preocupats. El meu pare 
tenia una biblioteca que feia força goig. 
Jo hi vaig agafar un llibret molt petit pero 
molt ben relligat i m'agradava portar-lo a 
la butxaca. Un dia la meva mare em va 
portar a una escola del carrer de Wagner. 
L’escola, la dirigia un capellà. L’home em 
va mirar i em va dir: «Nen, et donarem 
un llibre». Jo li vaig dir que no em calia 
cap llibre perquè en tenia un. I ell em va 
preguntar quin llibre era. Las ideas repu-
blicanas, vaig dir jo, i la meva mare es va 
esverar molt. M’amagaven els llibres, com 
El oráculo de Napoleón, tot ple de gravats 
i de signes del zodíac. Diuen que la meva 
àvia paterna cada nit tirava l'oracle i sabia 
fer horòscops. Era un llibre estrany, em 
fascinava.
—El que no entenc, de la teva biografia, 
és que t’agradi en Wagner.

—/ Brahms! Per la Festa Major el pare em 
portava a escoltar Wagner a la plaça de 
Frederic Soler, dirigit per Lamotte de Grig-
non. Em feia escoltar la cavalcada de les 
valquiries, que em produïa com por. És un 
Picasso de la música, una mena de potent 
taumaturg. El meu pare no el coneixia però 
l'impressionava. Potser hauria necessitat un 
parell de reencarnacions més per ficar-s’hi. 
Ara recordo altres coses de quan era petit, 
per exemple que hi havia paraules que em 
feien por, com «Bòbit», «Minagrot» i «Babi-
lonia». Sembla premonitori, oi? I també re-
cordo quan vaig menjar el primer plàtan 
i el primer ou. Bé, recordo quan m’a-
donava que menjava el primer plàtan i 
el primer ou. Les paraules sempre m’han 
esborronat. Els cuinats que em presentaven 
a l’escola, com la poesia amb sentència, em 
repel·lien. També les catalanes, les de flors 
i violes i romaní. És de doldre que el meu 
pare no tingués prou antenes. La pràctica 
ha anat evidenciant aquest pòsit que era 
sota un pam de capa.
—Així, no enyores res del teu passat?
—Res. Una de les coses que més m’horro-
ritza és el vell verd, que quan és vell vol 
fer de jove i quan és jove fa de vell. També 
hi ha molts vells verds en el terreny artís-
tic i literari. No m'interessa especular amb 
res, tampoc amb l’obra. Sóc ben lliure per 
tirar endavant.
—Sé que no t’agraden els escriptors de do-
ble ofici. T’hi has lliurat, a Tart, de ma-
nera total. Però, per la manera com vius, 
sembla que hagis renunciat a la vida pri-
vada.
—Hi ha un moment que has de decidir.
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Λ mi m'interessava donar cap a una aven- 
r tura que tingués continuïtat i força regis-

tres, és a dir, que no fos una obra de diu-
menge a la tarda. El problema de fundar 
una família, tal com em van ensenyar a 
casa meva, no l'he vist mai clar. D’ésser 
poeta, no en faig, però, un fetitxisme; po-
dria haver estat aviador. Mira, la cosa em 
sembla així: si tens un fill sensible, pobre, 
la passarà molt puta, a la vida; i si és ruc, 
doncs., ja n’hi ha prou, de rucs. Sóc lleial, 
però, als amics. Pocs i bons. La gent té 
amics perquè se sent sola, els amics els 
són la crossa. No és el meu cas, la verita-
ble família són els amics, l’altra no la pots 
triar. Apollinaire deia, i podia ser ben bé 
una dita de Nietzsche : no porteu a coll-i-be 
el cadàver del vostre pare, enterreu-lo d’u-
na vegada i llestos.

b I tot això que em diu en Brossa sota la 
forma de la prosa i dins del clima d’una 
conversa, ho ha repetit el poeta a la seva 
poesia, poesia de la vida.

Buidem caixes de llamps contra fronteres. 
La fusta de l’Altura ha estat tallada;

' La vida no ha de ser res més que vida 
Quotidiana.

UN DESERT AMB FILAGARSES
I quina enveja que em desperta aquest 
home, en Joan Brossa, amo, per sobre de 
tot, de la força de la paraula, la paraula 
viva, per dir-ho a la manera d’un altre poe-
ta. Ha estat marginat durant molt de temps, 
i d’aquesta marginació se n’ha parlat tot el 
que vulgueu. Alguns ho han fet des de la 
crítica, d’altres des del penediment, i tam-
bé hi ha hagut qui l’ha volgut oposar a 
figures que han esdevingut mites soterrats 
de la nostra història soterrada. A mi, què 
voleu que us digui, a mi m’exciten i em 
meravellen tant els seus versos com els d’en 
Foix, l’Espriu, en Pere Quart... i perdoneu 
si me’n deixo algun. L’art ha de ser tan 
complex com ho és el món i no se’ns ha 
d’escapar cap possibilitat, tot ho explica 
tot, en literatura, quan val la pena, quan 
és convincent, quan és ric i sap ensarronar- 
nos dins l’univers que pertoca a l’artista. 
No he cregut mai en la força de les modes 
sinó en la vitalitat dels creadors. Segons 
com, em va bé passejar-me entre les expe-
riències oníriques d’en Foix, o la meditació 
metafísica de l’Espriu, el sarcasme lúcid 
d’en Pere Quart, les històries lúdiques d’en 
Ferrater i, també, el dringueig constant, 
viu, tan ple de materialitat com és el to 
d’en Joan Brossa. Però vegem d’on ha sor-
tit el poeta.
—Quin color triaries per a la postguerra?
—El gris. La tristesa era com el griso, saps, 
aquell aire tan fi que penetra al moll dels 
ossos.
—Al llibre d’en Coca dius que era una èpo-
ca que semblava un desert amb filagarses; 
pensa en la imatge d’aleshores que ara et 
toma.
—Tètrica, la mediocritat pertot arreu... Et 
trobaves, de sobte, uns senyors en cos de 
camisa que et penjaven una llufa de ¡'Auxi-
lio Social. I si no la volies, et pegaven o 
et detenien. Un clima de derrota. Ara, mal-
grat ells, és una glòria, caram! Passa, és 
clar, que les violències tenen el temps en 
contra.
—Parla’m de Riba.
—Riba, al seu moment, no m’agradava, 
Però ara ja no és així. Bé, Salvatge cor 
íw’fia agradat sempre. Però als ribistes, és

el llibre que menys els plau. Una vegada 
em vaig trobar l’Osvald Cardona que em 
va dir una cosa com ara que «en Riba s'ha 
equivocat, en aquesta obra. S'ha pres unes 
llibertats que em preocupen molt. No sé 
pas on el portaran».
—Potser ha dominat massa el puritanisme, 
a la nostra literatura. Allò que dius tu, 
que la majoria dels nostres lletraferits són 
uns supersticiosos culturals. A mi em va 
costar molt de descobrir un Carner popu-
lar, irònic, amb un sentit de l’humor no 
gaire corrent.
—Sí, en Gimferrer al seu llibre sobre en 
Tàpies recorda que hi ha una cultura so-
terrada que persisteix i que és més vital 
que l’altra.
—Sé de quin llibre em parles. El vaig fulle-
jar una vegada i el vaig tornar al prestatge 
de la llibreria on el volia comprar així que 
me’n van dir el preu... A la nostra cultura, 
abunden les estampetes de Primera Comu-
nió, oi?
—I molta erudició, cultura passada per la 
planxa.
—En certa manera, no sé si per necessitats 
de supervivència, ens han estafat bona 
part de la nostra cultura.
—I tant! El buit total davant els primers 
llibres d'en Foix o la prevenció davant d’en 
Salvat. Als anys quaranta un poeta impor-
tant em va dir que en Salvat-Papasseit era 
«un poeta plebeu que feia faltes d’ortogra-
fia». Aquest mateix senyor poeta em va dir 
que tot el que escrivia, encara que surrea-
lista, eren coses que «podien ésser» però 
que en García Lorca, per exemple, havia 
escrit imatges que no es podien traduir en 
fets. 1 un crític d'art, també als anys qua-
ranta, em va preguntar si els poetes surréa-
listes parlaven en la seva vida privada com 
a la poesia que escrivien...
—I de més grosses n’haurem de sentir. Ara 
que parles d’aquella època, què enyores del 
temps del «Dau al set»?

—Poc eren tot flors i violes. Recordo que 
en Ponç es va oposar rotundament de fer-hi 
sortir un comentari sobre la primera expo-
sició d’en Miró després de la guerra. En 
Ponç va dir que, si sortia, ell se n’anava de 
la revista. També ho va dir VArnau Puig. 
Jo els vaig contestar que, si no sortia, 
era jo qui me n’anava. En Tharrats va tro-
bar la solució: publicar-ho fora de la re-
vista, solt entre dos números.
—Éreu gent molt diversa, què us unia?
—De moment sabíem el que no volíem. Ens 
interessava el veritable art d’avantguarda, 
catalitzat per aquell «D’ací d’allà» d’en 
Prats i en Sert. En Tàpies, en Cuixart i jo 
fèiem de contrapunt a opinions estètiques 
poc reeixides. En Tharrats només volia ven-
dre números, per això ens vam anar dis-
tanciant. Potser el fet positiu era la fran-
quesa i el poc sentit de l'especulació, al 
revés d'altres grups que han vingut des-
prés.

ANIMA RASPADA DE TOTA METAFÍSICA
Així l’anomena en Manuel Sacristán al seu 
pròleg de Poesia rasa. En Brossa, és cert, 
té una mena d’ànima que no s’adiu amb la 
clàssica ànima dels nostres poetes —o amb 
la seva ànima més coneguda. En Brossa 
diu entre els seus versos que és mala cosa 
per a un poeta passejar-se pels llibres. És 
un ombrista, un moliner de fum. Un fum 
que de vegades voldria retenir i reté a tra-
vés de la paraula, «m’aguanta la paraula 
que forjo a martellades», diu en algun cantó 
de la seva poesia.
—Què vols dir quan parles del «trànsit 
poètic»?
—Trànsit, segons el Zen, és l’estat que por-
ta al desvetllament interior. Cal descobrir 
la vessant interna, però això no exclou l'es-
forç de treballar. S’enganyen els creients si 
només van a missa de dotze. Hi ha molts 
poetes de missa de dotze i molts novellis-
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tes que, de fet, són com buròcrates i no s'a-
venturen per res- Si jo hagués estat novel- 
lista, Joyce m'hauria preocupat moltíssim. 
—Què penses d’en Pedrolo?
—Llegeixo poca novel·la. De sentit d'aven-
tura no li'n jaita. Si escrivís en francès 
seria famós mundialment. Però potser uti-
litza massa les tècniques a manera d'un 
mostrari. El crec distingidíssim dins la lite-
ratura de consum, però, pel meu gust, no 
profunditza prou.
—I l’Espriu?
—Té bona lletra. Però és Vacadèmia i la 
manca de risc; no creu en la poesia. L'Es- 
priu sempre està voltat del caliu dels entu-
siastes, l'únic caliu que veig a la s.eva obra. 
Després, pensar que és el sol autor que va 
aguantar la «flama» als moments difícils de 
la postguerra, que tot ha vingut després 
d’ell, em sembla excessiu. És lamentable 
que tous lletraferits que estan d'acord amb 
això encara malentenguin en Foix.
Els meus primers contactes amb en Brossa 
van ésser a través del teatre. Tenia quinze 
anys i la Maria-Aurèlia Capmany em va 
dir: «Hi ha una obra d’un autor català que 
es diu Joan Brossa i tu hi faràs un paper». 
Jo no sabia qui era, naturalment, i quan 
vaig sortir a Gran Guinyol vestida de Co-
lombina, només un segon d’actuació, al final 
em vaig quedar sense saber què represen-
tava jo i què volia dir aquella obra. No re-
cordava que l'autor era el responsable de 
la primera picada de peus forta que havia 
presenciat al teatre. Un any abans, en Joan 
Brossa estrenava Or i sal per l’ADB. Allò 
va ser apoteòsic: encara recordo la pobra 
Adelaida Espinalt aguantant la tempesta i 
els bramuls del públic, enfilada dalt d’una 
escala i intentant de parlar amb la seva 
veu de flabiol setcentista. Tampoc no havia 
entès l'obra però em van impressionar els 
abraonaments de les masses i em van dol-
dre potser per la desmesura. Del «deshila-
cliado potpourri», com l’anomena en José 
María Junyent en una crítica de sainet, em 
va quedar gravada una frase: la d’un noi 
vestit de patge, em sembla, que es passa 
l'estona dient com li agradaria d'escriure 
un llibre de versos. No sé encara per què, 
però aquesta frase m’ha perseguit des que 
m’he dedicat a escriure «de debò».
—Al teu teatre hi ha molt de strip-tease. Una 
vegada vas dir que el fet elemental que 
una dona es despulli ja et sembla vàlid. 
A mi em va bé això que les dones es des-
pullin, sempre que també ho facin els 
homes.
—D’acord, no m'he plantejat el problema. 
Gira’l a l'inrevés. Algunes obres d'aquest 
gènere, les he fetes sobre un clixé tronat. 
Em va bé la senyora que ho fa malament, 
als barris populars de París, la senyora que 
actua de mala gana. Arrenco de la confor-
mació del strip-tease i deixo lliure la ima-
ginació. El meu teatre ha d’ésser desguarnit 
i intens, com un quadre de Chirico. Enclou 
tota mena de gèneres, ventriloquia, frego- 
lisme, ombres xineses, jocs populars, music- 
hall, il·lusionisme, etc. Dol que els presti-
digitadors tinguin tan poc sentit del real 
poètic. Són com els pianos: n'hi ha amb 
tecles i de maneta. Quan faig jocs de mans 
sóc dels de tecles.
I en Joan Brossa, que feia jocs de mans al 
front per distreure els seus companys sol-
dats, s’aixeca i amb una baralla de cartes 
juga durant una bona estona a fer-les des-
aparèixer del meu davant. Són unes cartes
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que hi havia al damunt de la taula, gro-
gues, velles, suades, unes cartes més vives 
que les altres; vénen i se’n van mentre en 
Brossa s’ho passa molt bé tot movent els 
dits com una vella faria boixets.
—Em fas pensar en l’ocultisme.
—il·lusionisme és màgia blanca. Però jo 
faig ballar les taules de debò i aleshores 
ja no hi ha trampa, t'acostes a la màgia 
negra. De tota manera no crec en l’espiri- 
tisme, hi ha una sèrie de fenòmens als quals 
la ciència encara no dóna cap explicació. 
Els fenòmens «psi» són en curs d’investiga-
ció. A l'època del «Dau al set», en Tàpies, 
en Ponç i jo ens vèiem cada vespre. Sovint 
constatàvem quadres i poemes amb imatges 
semblants sense haver-nos dit res d’antuvi. 
Però això no s’ha d’investigar, cal deixar 
l’esperit en llibertat.

L’ÍDOL EN UN LLIT,
L'HOME A LES GOLFES
Sempre l’he vist vestit amb el mateix jer-
sei, d’un color blau elèctric i amb un forat 
molt petit a la banda dreta. Un forat que 
es veu a simple vista car en Joan Brossa 
fa una mica de panxa. L'he vist menjant 
a «Les violetes», en silenci, reconcentrat, 
absent, sense cap contacte aparent amb 
l'àpat. L'he vist en alguna reunió amb la 
mateixa posa, sempre a punt de pujar al 
darrer tren del risc. Té una papada visible 
però no ostentosa, uns ulls una mica bellu- 
gats, unes galtes serenes, com serena és la 
seva veu i serens els seus gestos. Em parla 
amb la pipa en una mà i la sosté una llarga 
estona apagada. Quan riu, en Joan Brossa 
ho fa amb ganes, enfila una rialleta de me-
nestral compenetrat amb «les coses de la 
vida». Posa una cama damunt de l’altra 
i no es gronxa gaire al balancí sense cul. 
Repenja la mà esquerra i no deixa de mou-
re els dits, com abans ho feia amb les car-
tes. De tant en tant, per arrodonir una idea, 
avança les dues mans, ben planes i paral·le-
les, cap endavant. Té tot l’aire de menes-
tral de barri barceloní, de tertúlies de bar, 
de jocs com el canari, el mus o el dòmino. 
Li agrada parlar dels altres, d'explicar-ne 
anècdotes, i com més sucoses són, mes hi 
riu; les pors d’un gran pintor, la visió so-
ciològica d’un poeta famós, la idea pirami-
dal d’un filòsof... Tot això li agrada molt, 
i si tu entres en el joc, t’escolta amb una 
gran atenció. De tant en tant deixa anar un 
ahhh allargassat i feliç.
—Has parlat de màgia negra; quina és la 
teva religió?
—El budisme Hinayana és una pràctica, un 
fet d’higiene mental. Jo crec que «Déu» és 
la imatge virtual de tu mateix, i, si l’ado-
res, t'adores a tu.
—Tens por de morir?
—No ho sé, és una porta desagradable però 
necessària dins la mecànica còsmica. Ima- 
gina't que no es morís ningú, o només els 
pobres. Fóra una catàstrofe.
—Ni tampoc tens por d’envellir?
—És un procés. Són les etapes d’un viatge 
i el viatge és la vida.
Durant molt de temps em pensava que els 
poetes catalans no feien mai l’amor o, si 
el feien, era entre èxtasis «espirituals». Sem-
blava que els joves haguéssim de descobrir 
un nou llenguatge eròtic de cara a situa-
cions sempre noves per a l’individu i sem-
pre velles per al món. Però descobreixes 
que no, que en Salvat-Papasseit s'encenia

de febre i d’amor, i en Gabriel Ferrater, 
i l’Ausiàs —vell i garneu mestre!— i en 
Brossa... Llegiu, si no, al seu Cant, el Jardí 
de la Reina, per exemple, on, amb la iro-
nia del poeta en triar una fórmula popular 
de rondalla o de cançó infantil, hi expressa, 
l’una darrera l'altra, totes les seqüències i 
subtilitats del joc amorós.
—T’has enamorat moltes vegades, oi?
—He passat per tota mena d’enamoraments 
i en diversos registres. Des de l’enamora-
ment en què estàs disposat a casar-te l’any 
que ve, fins a l’equilibri amatori en què no 
estàs, disposat a casar-te l’any que ve.
—Has dit una vegada: «m’agrada més ésser 
que semblar». Això és molt bonic de dir, 
però, et coneixes a tu mateix?
—Primer et cal formar-te una idea de qui 
t'escau ésser. I després lluitar per acabar 
essent-ho. Aquí no hi valen caretes.
—Però, a veure, com et veus?
—Quina pregunta! Això es pot respondre de 
moltes maneres, des d’un llarguíssim assaig 
fins a una pàgina al «Reader’s Digest». En 
aquest moment em veig acceptant el joc de 
la creativitat. No he perdut el temps. Vaig 
d'hora, em sembla. No sóc un vell verd.
—Hi ha qui creu que és el portador de 
Catalunya, una Catalunya abstracta i «eter-
na» i que els altres som uns sobrevinguts 
enutjosos i mal patriotes. A mi em sembla 
que, de Catalunyes, n’hi ha moltes. I que 
cadascú la vol i la somia a la seva manera. 
Quina és la «teva» Catalunya?
—Recordes el llibre de VAngel Carmona so-
bre les dues Catalunyes? Comprenc que no 
agradés els noucentis.tes que encara corren. 
La Catalunya xarona, la que els burgesos 
han soterrat fins ara, em resulta molt més 
simpàtica que la Catalunya planxada i ofi-
cial. Paral·lelament, m’atreu la Catalunya 
desconcertant dels trencadors de motlles; 
els trobadors, Llull, March, Verdaguer, Gau-
dí, Miró...
—Vaja, els qui ells en diuen «folls».
—Sí, i, com diu en Gimferrer, la meva obra 
pertany a aques.ta Catalunya dels combats. 
—També ara veiem que comencen a tras-
puar moltes maneres d’entendre la cultura 
catalana. Molts hi veuen la «seva» cultura i 
els fa por la dels «altres», la dels qui no 
lliguen amb els seus interessos. Com la 
veus, tu?
—Amb lligams al país. El caràcter erudit 
és important però crec vital que la cultura 
atorgui un bon lloc al moment que viu el 
país.
—Doncs hi ha qui s’inquieta si, al Congrés 
de Cultura Catalana, s’hi fiquen coses tan 
«alienes» com les associacions de veïns.
—Quina bestiesa! Ja vagarà fer un congrés 
de lingüistes. Estic completament d'acord 
amb el Manifest de Montserrat, i que consti 
que no ho dic perquè no em van invitar al 
Col·legi d’advocats...
—Ah! No hi eres entre els «caps clars»? 
Els «caps tèrbols» no hi cabeu, encara, en 
aquestes coses. Com et guanyes la vida? 
—Malament, perquè visc de la literatura. 
Em salven els llibres de bibliòfil que faig 
amb pintors. Però que consti que són tex-
tos que han sortit o sortiran també en edi-
cions normals.
—Quina mena de vida portes?
—La senzillesa amb espardenyes. Viatjo poc. 
—Quins són els teus líders catalans?

—En Macià i en Companys. A cadascun tinc 
escrita una oda amb estrofes llampegants 
per a poder recitar quan calgui. En Com-
panys va rebre la castanya en un dels mo-
ments més tràgics de la nostra història.
—Vas dir una vegada una cosa que em sem-
bla modèlica per a començar a entendre’ns 
a nosaltres, enmig de tanta ambigüitat his-
tòrica: que com més a fons arribes de tu 
mateix, més universal esdevens. I jo sóc ca-
talà, vas afegir. D’on ve la teva catalanitat? 
—De les plantes dels peus. D'on vols que 
vingui?
—Si algun dia podem votar, quin fóra el 
teu partit?
—El partit d’esquerra que porti més lluny 
les nostres reivindicacions.
—Quina és la teva ètica?
—Vivim en una societat en què l’ètica no 
és pràctica. Fotre els altres està en des-
acord amb les normes morals però no pas 
amb allò que es fa realment. Som en una 
selva en què viure és defensar-se. La meva 
ètica és, doncs, dins. el possible, oblidar-me 
d’això sense abandonar les meves convic-
cions.
—Molt difícil. Per la teva trajectòria, sem-
bla que tu ho has aconseguit. Què no t’a-
grada de la nostra burgesia?
—La seva inoperància i la seva mediocritat 
absoluta. Un fet recent: una subvenció que 
va demanar en Codina, va ésser concedida 
a... en Capri! Amb ben poques excepcions 
les coses van així...
—Això passa perquè molts burgesos ignoren 
que hi ha coses que no tenen res a veure 
amb la fortuna del diner: és la fortuna de 
les arrels del poble. A molts dels nostres 
burgesos, Brossa, els fan por les nostres 
arrels. Ells no poden pagar el fet de des- 
cobrir-les perquè saben que hi sortirien 
perdent...
Llarga ha estat aquesta conversa amb el 
poeta Joan Brossa. El criden, un amic l’es-
pera per anar a sopar. És ben fosc i el 
poeta no ha obert cap llum. Ja no se sen-
ten crits, al carrer. No s’esgoten les parau-
les, ni les imatges, ni les idees. Una Cata-
lunya viva, entre encenalls, va prenent for-
ça. Poeta, en Brossa viu «en» poeta. Conta 
en Jordi Coca al seu llibre que, quan en 
Brossa va anar a fer-se fer el carnet d’iden-
titat, el policia li va preguntar: «¿Profe-
sión?». «Poeta», va dir en Brossa. «¿Qué ha 
dicho?» —féu l’altre. «Poeta», va repetir en 
Brossa. «¿Paleta?», va fer el policia. «No, 
poeta.» El policia, com que no l'entenia, va 
acabar per dir: «Le pondremos jornalero»... 
Una altra vegada hi va anar un agutzil per 
a fer-li un embarg. Va començar a nedar 
entre la pila de paperassa buscant algun 
símptoma del benestar habitual, però no hi 
havia res, ni neveres, ni televisions, ni cap 
aparell electrodomèstic, res, només les lito-
grafies d’en Miró, els dibuixos d’en Tàpies 
i d’en Ponç, alguns llibres, la perruca d’en 
Fregolino, el barret de capellà, les volves 
de pols que caminen soles, els retrats dels 
deu mil Frègolis. I en Brossa. L’home se’n 
va anar perquè no va trobar res per a em-
bargar i li va dir, al poeta, que l’endemà 
el jubilaven i mai no havia trobat un cas 
com aquell, de tanta pobresa. Pobre home, 
no s’havia adonat de la immensa fortuna 
que posseïa aquell poeta que vivia a les 
golfes.

MONTSERRAT ROIG
(Fotos: Pilar Aymerich.)
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