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X.T. |Què significa per a tu for-
mar part de la generació del
baby boom?
R.M. |Haver sobreviscut aLos pa-
yasos de la tele, aUn globo, dos
globos, tres globos, i a Barri Sè-
sam. Un calvari. Sort d’en Félix
Rodríguez de la Fuente, per
l’amor a la natura; de l’Alfonso
Sánchez, per l’amor al cine, i de
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laMarisaMedina, per l’amor al
que és invisible però existeix (o
sigui, el sexe).

Quinésel teumodelde família
ideal?
Allà on hi hagi amor i respecte.
El biòleg xilè HumbertoMatu-
rana diu que la família es cons-
titueixeneldesigdeviure junts,
iqueel99%de lesmalalties físi-
ques i psíquiques són interfe-
rències en l’amor. La manca
d’amor produeix malaltia, i
l’amor és lamillormedicina.Hi
estic totalment d’acord.

¿Com recordes aquest país en
la teva infantesa?
ElcotxeoficialdeCarreroBlan-
co sobrevolant teulades. ETA.
El descobriment de la política,
de la violència, de lesEspanyes.
Lacuadavantel fèretredeFran-
co, les llàgrimes d’Arias Navar-
ro. Sent el català a Canovelles i
el xarnego a Granollers.

Què ha significat la tele en la
teva educació sentimental?
Essencial. Els dissabtes a la tar-
da el món es podia dividir en
bons idolents.A lanitdescobri-
es la complexitat. Tota la meva
vidaha estat unapreparació in-
fructuosa per ser convidat a La
clave, de Balbín. Charlot, Stan
Laurel i Oliver Hardy. Ells són
els meus referents més pro-
funds, perquè feien riure la fa-
mília, elmeupare, elmeuavi, la
mare i la iaia. I això era impaga-
ble. D’altra banda, tot just ara
començoaacceptarquemai se-
ré en Marcello Mastroianni, i
encaramenys enMarlon Bran-
do. Sóc l’Alfredo Landa! Ha es-
tat un procésmolt dur...

¿De petit eres més de Morta-
del·lo, del capità Trueno o de
Tintín?
Mortadel·lo, absolutament. El
capitàTruenosempres’empor-
tava la noia i Tintín era un pijo
elitista.

Quinvaserelprimer llibreque
et va impressionar?
Madame Bovary. Morir-se per
mancad’amor.Apocadistància
els articlesdelPobrecitoHabla-
dor, de Don Mariano José de
Larra. I tot JulesVerne, gràcies
a la iaiaMaria, que els dissabtes
al matí em feia l’esmorzar i em
regalava un llibre.

¿Poesia i salut mental són
compatibles?
Crecenlapoesia,noenlamalaltia
mental. Com diu la meva super-
visoraenteràpiafamiliar,existei-
xenelsprocessos, leshistòries iel
patiment. La salut mental és un
conceptepolític, i lapoesiamaiha
estat compatible amb lapolítica.
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Xavier Theros i Rafael Metlikovez són Accidents Polipoètics, que presenten
el seu nou espectacle de poesia, aforismes i accions ‘Baby bum’ a

La Seca Espai Brossa (Barcelona). Fins al 26 de maig

A.A. |El teu pare era ebenista i
la teva mare despatxava al
mercat. Com un nen de Sants
arriba a poeta?
N. C. | Sense adonar-se’n, unami-
ca per joc, unamica per avorri-
ment. Jo vaig ser un infant que
nosortiaa jugaralcarrer,prefe-
ria quedar-me a casa. Com al-
tres fillsdelbabyboom, percebia
els llibres, els tebeos i la televi-
sió com a formes equivalents
d’apaivagar lameva curiositat.

Larecentanginadepitquehas
passat, què t’ha fet pensar?
Que la vida és un regal extraor-
dinari, que moltes vegades no
valorem tants detalls quotidi-
ansqueensfanfeliços iqueenla
malaltia reconeixeràs els que
t’estimen.

Recomana’m un autor, un lli-
bre. Per què aquest?
Jo famolts anys que recomano
els poemesde Salvat-Papasseit
perquè és el sant patró de les
coses petites, el poeta de la jo-
ia de viure, de l’amor foll i es-
pontani, i perquè, comjo, eraun
enamorat de Barcelona.

De què sents nostàlgia?
Delasalut,de la indiferènciada-
vant la salut. Quan ets jove no
pensesmai que la gent que esti-
mes pot emmalaltir o morir.
D’aquella sensació d’immorta-
litat que tenen els nens.

Quin clàssic de la literatura
t’hauria agradat escriure?
L’illa del tresor, de Robert Lou-
is Stevenson. És el llibre més
impressionant dels que he lle-
git, és un text de descobriment,
unpanegíric a la llibertat i la jo-
ventut. L’única cosa que enve-
jo de debò és la possibilitat de
llegir-lo altre cop per primera
vegada.

¿La teva formació com a an-
tropòleg ha influenciat la teva
escriptura?
L’antropologia és un bon para-
digmaper entendreelmónmo-
dern, t’ajuda a percebre la rela-
tivitat dels valors i dels fona-
ments de la cultura, i ho fa sen-
se solemnitats innecessàries.
Peraunescriptor, aixòés impa-
gable. Escriure és observar els
altres comuneixamdenarraci-
onsautònomes,quebusquenser
explicades.

Trespoetesqueper tuvalguin
la pena i per què.
Jacques Prévert perquè el món
és un cafè amb llet, Joan Bros-
sa perquè el món és un joc de
màgia i Vladimir Maiakovski
perquè la poesia és una pista de
circ. Els poetes somdel llinatge
dels ensinistradors de puces.

Lamort és superior a l’amor?
O a l’inrevés?
Lamort i l’amor només són di-
ferents metàfores d’un mateix
procés de la matèria, al qual
anomenem la vida. El gran Je-
súsLizanodiriaques’had’estu-
diar molt per tornar a la inno-
cència, on totes les preguntes
tenen una única resposta.


