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Poeta

Nascut a Olot
el 1980, va
venir a Barce-
lona per estu-
diar magiste-
ri i ja s’hi va
quedar. Ara
treballa i fa
de pare del
seu fill de deu
mesos, que
abans de néi-
xer ja li va
inspirar el
seu últim
poemari, He
vist el futur
en 4D, premi
de poesia
Vila de Llose-
ta i publicat a
Moll. Avui el
presenta a la
Catalònia, a
les 7 de la
tarda. Abans
havia gua-
nyat l’Ama-
deu Oller,
amb Barcelo-
na, editat per
Galerada.
Diu que li
agrada llegir
Casasses, Li-
zano, Casti-
llo, Vinuesa...
I reconeix
que forma
part de la
línia dels
maleïts. Això
sí, amb blog.
El seu es diu
Bloc d’ence-
nalls.

D.C. Jo estava treballant en movi-
ments socials d’esquerra anticapita-
lista i volia poetitzar les coses en què
jo creia. No buscava publicar.

A.C. ¿El primer impuls era trans-
metre un missatge?

D.C. Sí, però sense desprendre’m
del jo i les experiències que visc. No
volia fer poesia militant ni de com-
promís. Simplement, tenia molts po-
emes i em vaig adonar que molts
eren de Barcelona. La ciutat són les
experiències que hi passen i no l’ur-
banisme amb què s’intenten contro-
lar les conductes.

A.C. I què hi vas venir a fer a Barce-
lona podent passejar cada dia per la
fageda d’en Jordà?

D.C. Vaig venir a estudiar magiste-
ri i INEF. Ara estic treballant de mes-
tre. Escriure sobre la ciutat m’ha per-
mès una perspectiva diferent. Me’n
vaig adonar llegint els poemes de la
Laia Noguera sobre Olot. Ella es fixa-
va en coses que a mi em venien de
nou. Jo visc a Barcelona des del 1998
i encara tinc el vici de fixar-me en les
coses i els noms dels carrers. No t’ho
acabes mai. Ho visc a la “deriva per-
manent”, com diria Guy Debord.

A.C. Com expresses tots aquests
descobriments, amb la poesia?

D.C. Amb el poemari Barcelona
vaig entrar a sac. La forma m’era
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igual. El contingut era el que m’inte-
ressava. Ni tan sols volia esforçar-
me gaire en cada vers, encara que
tampoc volia que fos un inventari de
pamflets. A He vist el futur en 4D
també hi ha aquest vessant del com-
promís, però més matisat. Em venia
de gust fer prosa poètica. És una
mena de diàleg amb el Blai, el meu
fill. Hi ha 29 poemes per les 29 set-
manes des de la fecundació fins a
l’ecografia en 4D, és a dir, el fetus en
temps real i amb moviment. Blai és
el nen, jo mateix, el lector i el discurs
situacionista de l’home nou i el camí
de la foscor a la llum. Abans del 4D
vaig fer un llibre rimat i en vers, però
no el publicaré, perquè és una
merda. Em va anar bé per esforçar-
me.

A.C. ¿El blog també te’l prens
com una via d’expressió literària?

D.C. Intento que no sigui només
una eina de promoció personal. És
un lloc de difusió i d’aprenentatge.

A.C. Et surt el mestre?

D.C. O més aviat l’aprenent que
quan descobreix alguna cosa ho diu
als amics. De vegades sí que faig ser-
vir el jo poètic, però en poesia tot-
hom sap que el jo no sempre corres-
pon al que és real. En canvi, als blogs
no hi ha aquesta convenció.

A.C. A Benzina recomanes pel·lícu-
les. Què hem d’anar a veure?

D.C La del Haneke i Petit indi, del
Marc Recha. El Marc és molt potent i
és d’aquí. Si no fos català, l’entronit-
zaríem, però costa conèixer aquesta
cultureta que tenim.

A.C. Parlar de poesia és complicat i
autodefinir-la més. Dona’ns algun
exemple que expliqui què fas.

D.C. Mira, el final de Plaça dels Àn-
gels (Ordenança de civisme): “I per-
tot arreu una forta ferum de carn ti-
bada / que és l’escot d’aquesta orde-
nança de solàrium, / tricèfala i tan
antiga / com allò de les filles rosses,
altes i amb els ulls blaus”.

A.C. Hi ha una denúncia constant
del classisme en la teva obra.

D.C Sí, no és el mateix la Barcelona
del Mirablau que la del Xino. A mi
m’agrada ficar-me amb aquesta vo-
luntat d’amagar i d’imposar un
model únic. No és el de l’elit, perquè
amb aquest no hi tenim res a fer, sinó
el de la classe mitjana, amb el seu tu-
risme controlat sense la llauna de
cervesa que molesta. És aquesta
dèria per l’ordenació de tots els es-
pais i les festes, al Fòrum.

A.C. On vius, ara?

D.C. A Sants. M’agrada, perquè
encara conserva l’essència obrera.
Jo visc a Hostafrancs, on hi ha força
gitanos. I hi ha el triangle subversiu,
un territori comanxe prop de la

plaça d’Osca. Sants també m’agrada
perquè té molt de teixit associatiu.

A.C. I tant, i moltes cases ocupa-
des, encara recordo Cross, 10, als 80.

D.C. No ho conec. La meva gene-
ració som els post de tot, que és una
putada, perquè tot ho anem liqui-
dant. Post-68, postunderground...
Vas caminant i et trobes amb un re-
cull de totes les estètiques, però no
sé si hi ha alguna cosa nova.

A.C. La decadència ja és vella, però
hi ha altres maneres de comunicar-
se, i molt efectives.

D.C. Sí, la xarxa és un ultradina-
mitzador de discurs sense censura
ni correcció d’estil, i està molt bé,

A.C. Deus estar a favor del Total
Free com a moviment en pro de
l’accés gratuït a la cultura.

D.C. Sí. L’art ha d’estar al carrer,
encara que reconec que en poesia
és molt fàcil dir-ho, perquè tampoc
no venem res. Jo crec que tothom
que vulgui ha de poder piratejar.

A.C. ¿I la compensació per la feina
feta?

D.C. Si tu fas una cosa pensant
que vols transmetre una idea i no
pretens viure’n, t’és igual com s’hi
hagi accedit, però tampoc voldria
caure en el reduccionisme: si fas un
bestseller, potser sí que vols que et
paguin. Però, a veure qui es gasta els
16 euros pel meu llibre? Encara que
no siguis un pringat, no entenc que
te’l compris. La compensació és
veure que algú et llegeix al metro,
encara que hagin robat el llibre a la
FNAC.

A.C. T’ha passat?

D.C Sí, però és una mica trampa.
Jo faig recitals poètics amb el Cesk
Freixas i vam actuar en una tancada
universitària amb molta gent. Vam
vendre alguns llibres i l’estudiant
que vaig veure al metro segur que
era un d’aquells, perquè era de la
línia verda.

A.C. ¿Li vas dir alguna cosa, al teu
lector?

D.C Ui, no, quina vergonya! Em
vaig girar per no veure quina cara
feia!❋
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