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icenç Villatoro acaba de
treure el seu llibre més
despullat: Sense invita-
ció (Proa). En ell, fins i

tot arriba a fer una petició d’epi-
tafi: “Va intentar entendre. / Va
intentar canviar. / Va intentar
ser lliure. / Se sobrevalorava”. No
hem pogut resistir la temptació
d’anar-lo a veure, deixant de ban-
da el seu càrrec públic com a nou
director de l’Institut Ramon
Llull, per parlar amb l’home: un
escriptor, vidu de fa ben poc, que
ens ofereix la seva poesia, amb
arestes i descarnada.

Estem acostumats al Villa-
toro narrador, però ara ens
ha fet un llibre de poemes.
Sí, crec que hem de situar
aquest llibre en la meva faceta
d’autor de dietaris més que no
pas en altres coses que he fet de
poesia o en els llibres de ficció.
Els dietaris sempre m’han ser-
vit per presentar-me com a es-
pectador, per parlar de l’art i de
la cultura. En aquest cas, però,
la mirada era cap endins i, quan
canvia el material, canvia la for-
ma, anant cap al poema i cap a
l’aforisme. Es podria dir que
Sense invitació és un dietari in-
timista.

I en aquest viatge interior hi
trobem l’estat d’ànim com a
guia...
Més que ordenar el llibre segons
els estats d’ànim, ho vaig fer per
temàtiques: la mirada sobre mi
mateix, el futur, l’amor, l’espai
públic i els viatges, la literatu-
ra..., però tot això està alterat
perquè el llibre engloba un pe-
ríode de situacions personals
molt extremes i, en alguns mo-
ments, se sobreposen els mi-
llors i els pitjors moments de la
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“És un llibre
sense filtres,
radical
i descarnat”
Ada Castells meva vida. En l’àmbit professio-

nal passo de ser director de la
Corporació Catalana de Radio-
televisió a treballar a casa fent
novel·les i articles, amb una in-
tensitat i una visibilitat molt di-
ferents. En el vessant personal,
passo per una crisi familiar i de
reconciliació i, en aquests anys,
del 2002 al 2009, mor la meva
mare, la meva àvia i a la meva
dona li diagnostiquen un càncer
del qual acabarà morint. El que
he escrit des de la seva mort,
encara no fa ni mig any, ja no té
res a veure amb aquesta forma:
l’aforisme i l’humor ja no em
serveixen.

En un poema diu que, quan
un camina sobre brases, ha
de passar-hi corrent perquè,
si s’hi atura, fa mal. Escriure
aquest poemari ha estat
aturar-se?
És un llibre que va sobre accele-
rar-se i saber aturar-se. Ens por-
ta a un extrem pessimisme i a
alguna esperança. És sentimen-
talment incoherent. Precisa-
ment el 2002 acabava de posar
punt final d’un dietari de mil pà-
gines, del qual només n’he pu-
blicat una part. Vaig acabar-lo
amb la idea que ja ho havia vis-
cut tot i, tot d’una, me’n comen-
cen a passar de grosses. Això fa
que als cinquanta anys no tin-
gui la sensació d’haver arribat
enlloc, sinó de continuar aquí,
demanant-me qui sóc i quin
sentit té.

La qüestió de la impostura
és molt present al poemari.
És degut a la seva faceta
d’home públic?
No, és una sensació més intros-
pectiva que sociològica. Sóc jo
mateix qui em veig com un es-
trany. El títol ja dóna aquesta
idea d’haver-te colat en un lloc

sense ser-hi invitat. Aquesta
sensació, en la vida, la tinc mol-
tes vegades.

Públicament pot semblar el
contrari. Sembla que s’hi
trobi d’allò més bé.
Sóc sociable, però, realment,
enlloc em sento com a casa i les
crisis em potencien aquesta
sensació.

I quina seria casa seva?
Mira, el periodisme és fantàstic;
l’activitat pública t’obre mons
molt interessants, però sovint
penso que hauria d’haver triat
més, encara que no triar també
és una tria.

No ho ha fet per por? Per
falta de confiança?
Per inseguretat. És allò de les
pel·lícules, que estimes algú, pe-
rò no saps si l’altre et correspon.
Em conec les virtuts i els defec-
tes, però al final no sé en quin
esport combino més bé. M’agra-
daria que fos la literatura.

De tota manera, publicar un
llibre de poemes, un com
aquest, tan despullat, és
una aposta en aquesta línia.
Sí. És fruit d’una experiència vi-
tal molt viscuda, sobretot els
darrers tres anys, que demana-
va poesia. Ara, però, també sor-
tirà una novel·la, Moon River,
que també va a l’entorn de la
mort, però no s’assembla gens
al poemari. Hi ha una corres-
pondència entre el què i el com.
La narrativa és un artefacte
amb una potència extraordinà-
ria, però en aquest llibre hi ha
un despullament que només el
pots fer a través de la poesia. No
té filtres, és radical, descarnat.
No he pensat en cap moment
què pensarien els altres, sinó
per què l’estava escrivint. Hi ha

proclamacions de feblesa que
costen de reconèixer i si fossin
fruit del càlcul no les hauria fet
mai. Aquesta opció exigeix veri-
tat.

I ha tingut una funció tera-
pèutica?
No m’ho he plantejat. Parteix
de la confusió entre la literatura
i la vida, que són la mateixa co-
sa. Quan tinc una experiència
vital que em transforma, la ma-
nera de relacionar-m’hi és escri-
vint, amb l’emmascarament
narratiu o amb el despullament
de la poesia.

Em referia a la idea que veu-
re-ho per escrit ajuda a en-
tendre-ho.
Mira, jo sospito que quan Irène
Némirovsky veu entrar els na-
zis pensa dues coses alhora: qui-

na desgràcia vital i quin mate-
rial literari més potent. A mi em
passa el mateix. Més que enten-
dre, la ficció ajuda a no enten-
dre: a expressar la perplexitat,
el dubte. Si escrius ficció
creient entendre, fas trampa.

I la poesia?
La poesia és fixar. És economia
del llenguatge. És delimitar. Re-
tratar. I en aquest sentit, sí que
ajuda a entendre, però a viure-
ho més bé, ja no ho crec tant.

Escriure pot formar part del
ritual del dol?
Sí, però el ritual del dol no és el
mateix que el ritual de la litera-
tura, aquest demana enfrontar-
se a la vida, estimant-la i empre-
nyant-hi.

I aquí s’ha emprenyat molt.

Entrevista Vicenç Villatoro Poeta

Vicenç Villatoro ha presentat un poemari molt íntim ROBERT RAMOS
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ses, més febles són les teves mu-
ralles. Al cap i a la fi, viure és do-
lorós, però s’ha de fer. Amb tot,
la vida és un regal i els regals no
es tornen.

És un llibre molt occidental.
Sí, és laic, judaic, individualista.
No és gens resignat i no intenta
ser consolatori. Jo ho veig així:
en tota la seva cruesa i arestes.
És un llibre de punxes.

I ara que ha tornat a la vida
pública com a director de
l’Institut Ramon Llull, ha
millorat la sensació de crisi
o això seria una frivolitat?
No, tots som moltes coses. Som
contenidors, però que no fun-
cionen com vasos comunicants.
La plenitud laboral o fins i tot la
literària, que seria la més desit-
jada, no et consolen d’un dol,

El seu apropament al món
jueu, però, sí que s’hi detec-
ta amb claredat.
És cert, però per la via de la cul-
pa i de l’ètica, no de la transcen-
dència. Fins i tot proposo de fer
un pacte: si ella no mort, jo
creuré. L’altre no me’l va accep-
tar, per tant, continuo sense
creure. No hi ha refugis ni en els
moments més desolats del lli-
bre, però en els moments més
positius hi ha el refugi de l’amor
i de la companyia.

Home, no es pot dir que
l’amor hi quedi gaire ben pa-
rat, com quan diu que ens
deixa a la intempèrie les
parts toves.
Aquesta idea correspon a temps
de crisi: com més superfície en-
senyes, més llocs hi ha per on
ferir-te; com més coses defen-

però el dol no t’impedeix inten-
tar fer bé la teva feina i escriure.
En el llibre hi ha moments molt
desolats perquè en tots els va-
sos hi ha poca aigua. Si un vas
s’omple, la mitjana millora, en-
cara que no ajuda a fer que l’al-
tre estigui menys buit.

En un poema de Sense invi-
tació fa una mena de currí-
culum on s’ofereix culpable
de tot. Aquest seria el valor
ideal per entrar en la vida
pública?
No, és un sarcasme sobre mi
mateix. És com aquell poema
que diu que som quinze en una
taula i es fa un silenci i jo penso
que és culpa meva. Hi ha una hi-
perresponsabilització de les co-
ses i la possibilitat de malestar
per tot. Sóc el rei de demanar
perdó, fins al ridícul.

D’on li ve?
Té a veure amb aquesta sensa-
ció d’exterioritat que et deia,
potser és pels orígens: d’un pare
que arriba a Catalunya als anys
cinquanta i es casa amb una do-
na de família menestral de Ter-
rassa. La majoria de gent amb
qui em relaciono no va anar a la
mateixa escola que jo, i entre
ells sí. Sóc un nacionalista que
es diu Villatoro i quan vaig a
Castro del Río sóc “el nieto del
señor Vicente”.

De fet, el llibre és ple de
contradiccions.
Sí, n’és un catàleg. És Ulisses
amb ganes de tornar a casa, en-
cara que li costi, perquè estima
el gust de la deriva. La idea és
sempre expressar perplexitats
més que no pas certeses. Jo fa
trenta anys que estic en aques-
ta estranyesa constant i no com
a exercici intel·lectual, sinó com
a connexió amb la vida: quan di-
rigeixo un diari tinc ganes de fer
un any sabàtic i si estigués aïllat
estic segur que pagaria per con-
nectar-me i saber què ha passat
amb Mubàrak.

No ser mai d’enlloc és la
condició de l’escriptor.
Sí, escriure porta una certa so-
ledat implícita i això fa que la
vocació per l’escriptura no pu-
gui ser mai una opció frívola,
perquè afecta la vida. És la me-
va opció, si més no. Jo llegeixo
Borges i no hi trobo tant aques-
ta connexió vital, sinó més aviat
una idea de la intel·ligència. En
canvi, llegeixo Joan Maragall,
Alcover, Amos Oz, Stefan
Zweig... Llavors, sí. Tots em po-
den fascinar, però jo em situo
en aquest grup en què vida i es-
criptura es barregen.

I sempre cal entrar-hi sense
invitació. ❋

Escriu: “La primera persona
del plural / és mentida”.
Sí, aquest seria el límit del pes-
simisme del llibre. Sense invita-
ció és com una dutxa escocesa:
una de calenta i una de freda.
L’experiència de la mort, però
també el naixement de la meva
néta. Quan se’t mor algú, hi ha
un tros del plural que ja no hi és
i tu et quedes aquí. Hi ha un re-
fugi en l’individual i en la cons-
trucció de la soledat.

Exacte. Aquest és un punt
clau: la soledat.
Moltes de les experiències vis-
cudes extremament ens reme-
ten a la soledat i l’acrediten.

I Déu, no hi és?
No, és una poesia radicalment
laica i racionalista. Res de New
Age.

Viure és
dolorós,
però la vida
és un regal
i els regals
no es tornen

Moltes de les
experiències
viscudes
ens remeten
a la soledat
i l’acrediten

La ficció
ajuda a no
entendre: a
expressar la
perplexitat,
el dubte
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