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Ja han passat tres dècades 
des que Antoni Clapés va 
convocar Víctor Sunyol en 
un bar de Barcelona i, “al 
voltant d’una taula petita en 

un espai obert arran de carrer”, li va 
fer una doble proposta: primer, inau-
gurar la col·lecció de plaquettes de po-
esia d’una nova editorial que volia im-
pulsar; segon, formar part d’un nou 
projecte editorial, Cafè Central. 

“Tot va ser culpa d’un Macintosh 
i d’una impressora làser que vam ha-
ver de comprar a l’oficina on treballa-
va –recorda Antoni Clapés–. Això em 
va encendre la llumeta de publicar al-
guna cosa”. Encara que ja no es gua-
nyés la vida amb els llibres –entre el 
1976 i el 1986 havia sigut llibreter de 
la sabadellenca Els Dies–, Clapés ja 
havia fet una primera temptativa edi-
torial amb Les Edicions dels Dies. Un 
dels tretze títols que hi havia publicat, 
Ni amb ara prou (1984), era de Víctor 
Sunyol. “Que la primera plaquette de 
Cafè Central fos d’en Víctor era una 
manera d’ensenyar les credencials 
–diu–. Era una veu trencadora, allu-
nyada de la poesia habitual que es fe-
ia en aquells moments”. Van batejar 
l’editorial amb el nom de Cafè Cen-
tral per assimilar-la amb un local 
“obert tothora i a tothom”: a més de 
publicar, el projecte volia “allargar” la 
vida de les novetats a través de pre-
sentacions, lectures i diàlegs. “A finals 
dels 80 tot estava molt ensopit, cultu-
ralment”, opina Clapés. Sunyol re-
corda que al primer recital, que va te-
nir lloc el 6 de desembre del 1989 al 
Cafè del Centre del carrer Girona, a 
Barcelona, “hi va venir molta gent”. 
I tot seguit afegeix: “Hi havia ganes 
que passessin coses diferents”.  !!!! Jordi Nopca

Antoni Clapés i Víctor Sunyol celebren tres dècades 
d’activitat al capdavant de Cafè Central, que ha posat en 
circulació gairebé 350 títols de poesia i ha organitzat més 
de 1.500 recitals i lectures. Al seu catàleg hi conviuen 
Giuseppe Ungaretti i Carles Hac Mor, Kavafis i Antònia 
Vicens, Alda Merini i Peter Handke
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“Hem apostat també per tradi-
cions que ens semblen potents i 
que malauradament encara no són 
gaire conegudes”, diuen els editors 
abans de destacar-ne la quebeque-
sa i la romanesa. De la primera han 
publicat Denise Desautels, Diane 
Régimbald i Louise Dupré. De la 
segona, Ana Blandiana, Lucian 
Blaga i Dinu Flamand. 

L’esforç de ser als marges 
“Tot el que hem fet ho hem fet sen-
se institucions públiques, sense di-
ners públics, amb molts esforços, 
temps i diners personals, molts 
maldecaps per culpa d’administra-
cions, reglamentacions, burocrà-
cies i impediments absurds, sovint 
per part de qui hauria de facilitar 
les coses”, escriuen Clapés i Sunyol 
al llibre que acaben d’editar amb 
motiu dels trenta anys, El que ells 
van escriure a mi m’ha fet feliç, amb 
textos de D. Sam Abrams, Jordi 
Marrugat i Margarita Ballester. 
Entre els impediments, un dels 
més ressenyables que han tingut 
han sigut “els problemes burocrà-
tics per portar dues autores del 
Quebec a Catalunya”, comenta 
Clapés, que va haver d’acabar po-
sant diners de la seva butxaca per-
què les poetes poguessin venir. 

“Cafè Central va néixer abans 
d’hora –escriu Abrams–. Durant 
molts anys era un projecte en so-
litari, però el pas dels anys ha de-
mostrat que el seu plantejament, 
en el fons, marcava les pautes del 
futur”. Tres dècades després de 
dedicar-se a escampar “el virus de 
la poesia”, Clapés i Sunyol han po-
gut veure com naixien multitud 
d’editorials especialitzades en pu-
blicar poesia. Amb algunes d’elles 
com LaBreu, Llibres del Segle, 
AdiA i Emboscall, Cafè Central co-
edita col·leccions. “Encara que hi 
hagi molta més oferta, el pastís –el 
nombre de lectors– és el mateix”, 
opina Clapés. I encara dona una al-
tra metàfora –“No hi ha gana per 
a tant de formatge”–, abans de re-
cordar que a la lectura d’aquesta 
setmana mateix de Marta Pera Cu-
curell de Poema a la durada, de Pe-
ter Handke, a la Sala Beckett, “hi 
van anar més de 40 persones, però 
es devien vendre com a màxim set 
llibres”. Els editors opinen que es 
publiquen més títols perquè, a més 
de ser més assequible que quan 
van començar –econòmicament i 
tècnicament–, s’escriu més. “A 
Jardins de Samarcanda només pu-
bliquem quatre títols a l’any, però 
rebem moltes propostes”, diu Cla-
pés. “Menys del 10% del catàleg ve 
de llibres que ens hagin enviat per 
correu”, afegeix Sunyol. Una de les 
excepcions ha sigut Jordi Larios. 
“Ens va fer arribar El cop de la des-
tral i ens va agradar tant que el vam 
publicar el 2006 –explica Sunyol–. 
Hem repetit amb Rendez-vous 
[2014], i el proper llibre que publi-
quem, En vespres grocs, és d’ell”.  

També aquest 2020 publicaran 
llibres d’Ivette Nadal i Martine 
Audet. Quin és el secret per durar 
tants anys? “Hem tingut molta 
confiança, tolerància i complicitat 
l’un amb l’altre”, asseguren. Cons-
cients que biològicament serà 
complicat sumar trenta anys més 
de feina, continuen treballant amb 
la mirada posada en “un relleu” 
que encara no han trobat.!

La voluntat “d’obertura i plurali-
tat” dels editors va fer que publiques-
sin propostes poètiques tan diferents 
com les de Josep Piera, Jordi Arbo-
nès, Annie Bats, Perejaume, Teresa 
Pascual, Eduard Escoffet i Felícia 
Fuster. “Sempre ens ha agradat de-
manar a autors que es coneguessin 
per un determinat tipus de llibre que 
ens sorprenguessin –recorda Cla-
pés–. A Joaquim Carbó, que ha fet 
molta novel·la infantil i juvenil, li vam 
demanar textos molt breus i n’hi vam 
dir bonsais”. Sunyol explica que al po-
eta i traductor Feliu Formosa li van 
demanar “un conte que es va dir La 
campana de vidre”. “A vegades ens in-
ventàvem formats curiosos, com les 
converses entre un autor i un lector, 
o, més endavant, el cicle Poesia als 
Parcs i els Dilluns de Poesia a l’Arts 
Santa Mònica”, explica Clapés.  

Una col·lecció imprescindible 
L’any 1992 Cafè Central va llançar la 
col·lecció Jardins de Samarcanda. 
“Des de la primera tongada de llibres 
vam voler combinar llibres escrits en 
català i traduccions”, diu Sunyol. Ai-
xí, van publicar Carles Hac Mor i Be-
net Rossell –dos dels “còmplices” 
més importants del projecte, per la 
qualitat de l’obra, però també per la 
“generositat” i “l’entusiasme”–, Llu-
ís Solà, Vicent Alonso, Àngel Terron 
i Anna Montero. En traduccions, la 
primera va ser de David H. Ro-
senthal, però de seguida en van arri-
bar de Jacques Dupin, Pic Adrian, 
Emily Dickinson, Salvatore Quasi-
modo, Anise Koltz, Giuseppe Unga-
retti i Kavafis. L’última és El colós, de 
Sylvia Plath, i se n’ha ocupat Núria 
Busquet Molist. 
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“Com els sords senten 
la música / a través 
dels ossos / així sen-
tim amb la nostra 
foscor / les ombres / 

convertides en fred del passat”. Els po-
emes d’Ombres i escullera, de Dinu 
Flamand –publicats per Cafè Central 
i Llibres del Segle en traducció de Co-
rina Oproae i Jordi Valls– flueixen 
amb la serenitat de qui es mira la vida 
des d’una maduresa fèrtil i inspirada. 
El camí per arribar-hi no ha sigut fàcil. 
“Vaig néixer el 1947 a Transsilvània, el 
mateix any que va començar el perí-
ode comunista al meu país –recorda–. 
Va ser una gran tragèdia col·lectiva. El 
gulag ha neutralitzat el dolor específic 
que es va patir en diversos llocs, i en-
cara es coneixen de forma parcial”. 

Al país on Flamand va créixer, la 
prohibició es va anar escampant fins 
a arribar a les arts. “Hi havia molts au-
tors que no es podien llegir, sobretot 
els avantguardistes –continua–. Per 
sort, els clàssics grecs i llatins no esta-
ven prohibits. Disposàvem de bones 
traduccions de professors que acaba-
ven de sortir de la presó”. Encara ara, 
quan a Flamand li demanen per les 
seves influències, cita, en primer lloc, 
aquells llibres d’Heròdot, Tucídides i 
tants altres que va descobrir de jove, 
als quals sumaria, més endavant, 
nombrosos autors de l’àmbit lusòfon 
(Pessoa, Lobo Antunes, Drummond 
de Andrade...) i de l’hispànic (Neruda, 
Gamoneda, Vallejo...) que el poeta ha 
traduït al romanès. “Els llibres, pot-
ser perquè circulaven de forma clan-
destina d’una banda a l’altra, estaven 
al centre de la nostra cultura –diu 
l’autor–. Apreníem les llengües escol-
tant emissores estrangeres a la ràdio. 
Qualsevol camí era bo per descobrir 
la literatura que estimàvem. Vaig es-
tudiar portuguès perquè necessitava 
llegir Pessoa. Al cap dels anys n’he 
acabat traduint set llibres”. 

Un dels poemes d’Ombres i esculle-
ra condensa la “passió autodidacta” de 
Flamand, però també la cara fosca del 

!!!! J.N.

“No es pot escriure 
poemes amb orgull”

FRANCESC MELCION

context en què vivia: “Ens llegíem els 
uns als altres i ens estimàvem / ens lle-
gien els uns i als altres i ens odiaven”. 
“Quan vaig publicar els primers lli-
bres, Apeiron [1971] i Poésies [1974] no 
vaig tenir problemes amb la censura 
–admet–. Per defensar-me de la pro-
hibició, escrivia de forma perifràstica, 
en un estil barroc sui generis. Si el lec-
tor volia entendre el que realment vo-
lia dir havia de travessar diversos 
plans de lectura: tot quedava amagat”. 
És per aquest emmascarament obligat 
de la literatura que Flamand opina 
que “totes les victòries contra la cen-
sura del moment eren tristes”.  

Els problemes grossos van comen-
çar durant els últims anys de Ceauses-
cu. “El poder considerava que escriu-
re literatura s’havia convertit en una 
cosa indecent –continua–. Els autors 
no ens podíem rebel·lar perquè si ho 
fèiem l’únic lloc on anàvem a parar era 
la presó”. Flamand recorda el cas 
d’Ana Blandiana –d’ella se’n pot llegir 
La meva pàtria A4 (Cafè Central, 
2015)–, que es va atrevir a publicar 
quatre poemes subversius el 1987: “En 
un d’ells deia que el poble romanès era 
un poble de plantes. ¿Algú ha vist que 
les plantes fessin una revolució?”  

Reivindicar la memòria 
Abans d’exiliar-se a França a princi-
pis del 1989, Dinu Flamand va conèi-
xer les tisores de la censura. “El 1983 
tenia un llibre que s’havia de dir Exer-
cicis de llibertat. El 40% de les metà-
fores van ser retallades o modificades 
–fa memòria–. Fins i tot van voler ne-
gociar un nou títol. El vaig aconseguir 
canviar per un de més dur, Estat de 
setge”. A París, mentre treballava de 
periodista i observava que la nova de-
mocràcia romanesa “era dubtosa i 
desil·lusionant”, Flamand va escriu-
re llibres com La vida com a assaig 
(1998), El fred intermediari (2006) i 
l’esplèndid Ombres i escullera (2010).  

“La memòria i el passat han adqui-
rit una dimensió especial, en els meus 
últims llibres”, reconeix l’autor. A ve-
gades se li apareix la mare en somnis 
(“Som els poetes de les nostres mares 
desaparegudes”, admet, emocionat), i 
també un llenyataire rere el qual 
s’amaga el pare: “En aquella ocasió ta-
llava branques per fer foc –diu–. Un 
poema t’ha de tornar paraules del pas-
sat”. Encara que la veu de Dinu Fla-
mand sigui molt personal, defuig que-
dar-se ancorada en el jo: “No es pot es-
criure poesia amb orgull. Tot el que 
t’envolta és més interessant que tu 
mateix”. Si mira cap als anys en què 
va començar a escriure, l’autor recor-
da “la dignitat” de la bona poesia. “S’ha 
instal·lat un nihilisme i miserabilisme 
al món literari romanès que em pre-
ocupa –diu–. Quan tens 20 anys està 
bé passar per aquest període, però 
quan en tens 30 has de despertar. Els 
bons autors joves, per sort, estan tor-
nant a la poesia amb sentit”. !
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‘Ombres i escullera’ és el primer llibre del poeta romanès 
Dinu Flamand que es pot llegir en català


