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A.C. Tens moltes novetats
damunt la taula: obra pròpia,
una traducció, col·laboracions
amb altres artistes... la paraula
que ho unificaria tot podria ser
intercanvi?

C.D. Sí, la paraula intercanvi,
entesa com a diàleg, és clau per
entendre la meva concepció de la
literatura i, al capdavall, per com-
prendre’ns i explicar-nos més bé.
L’autoconeixement i la creació in-
dividual són sempre decisius en
una obra literària, però en el meu
cas, des de la humilitat i la cons-
ciència clara del que és efímer, he
fet del diàleg una aposta necessà-
ria que ha engruixit i matisat la me-
va pròpia veu.

A.C. Això lliga molt amb la re-
visió del concepte d’autoria que
s’està duent a terme en el nos-
tre temps.

C.D. Em sembla que el poeta
ha de percebre el que l’uneix al pri-
mer vers escrit, adonar-se que no
arrenca del silenci. La literatura és
una construcció de tots els escrip-
tors i també dels lectors, així es
desdibuixa, en part, aquest sentit
estricte de l’autor com a ésser mí-
tic. Els moments més eferves-
cents i de més capacitat de trans-
formació de l’art s’han produït des
del diàleg.

A.C. Aquest fet es produeix
especialment en èpoques de cri-
si, oi?

C.D. Sí, la crisi hi contribueix
perquè desmunta certeses i convi-
da, gairebé obliga, a un replanteja-
ment. En moments d’adversitat i
ruptura, les crisis ens interpel·len i
ens estiren de la rutina, del que és
confortable, del que és quotidià, i
ens capbussen de ple en l’expe-
riència de la reacció, de la transfor-
mació, del pas endavant agosarat.
Tenen molt a veure en el sortir de
nosaltres mateixos i això ens rega-
la lucidesa, ens treu l’angoixa i ens
encén amb el foc de la creativitat,
de l’impuls de la plenitud.

A.C. I, de vegades, tota
aquesta transformació l’hem

d’anar a cercar lluny, com en
Jordi de Sant Jordi. Què t’ha
aportat fer aquesta nova versió
del poeta medieval?

C.D. El llibre forma part d’una
nova col·lecció per fer els clàssics
més llegidors, des de la fidelitat a
l’obra, al personatge, a l’alè i a la
respiració de l’original. Jordi de
Sant Jordi és potser el més genial
de tots. Ell era fill d’un esclau mo-
risc, va fer de cambrer del rei i,

sense partir d’una biblioteca prò-
pia, va aconseguir fascinar els seus
contemporanis.

A.C. En què t’ha ajudat, la se-
va poesia?

C.D. El risc del poeta és caure
en la repetició i el parany és la fati-
ga. Fer incursions en l’adaptació
d’altres poetes és una experiència
indispensable. És com obrir fines-
tres per omplir els teus pulmons li-

teraris. La meva poesia, si és bona,
és gràcies a haver-me nodrit.

A.C. També t’han inspirat di-
versos artistes plàstics que apa-
reixen a A quatre mans.

C.D. Sí, és un llibre homenatge
als artistes que han estat sorpre-
nents i valents, que m’atrauen i es-
timulen i m’obliguen a assajar
nous llenguatges literaris. És el cas
d’Antonio Hervás Amezcua, amb
el seu paisatge íntim d’Empúries.
Jo passo molts dies de l’any a l’Es-
cala i és aquell sentir el vent de tra-
muntana, l’ímpetu, i el mar lliurant-
se amb tota la seva potència cap al
destí de sorra i el diàleg amb la his-
tòria, aquesta porta de Grècia i Ro-
ma. Manuel Cusachs és un escul-
tor que estimo molt i Miquel Pujol
parla de temes molt diversos i vam
treballar el tema etern de Jesús.
Està bé que la literatura d’avui re-
trobi els grans temes religiosos de
sempre. La col·laboració amb Jor-
ge Sarraute és fruit d’un encàrrec
dels cors Clavé, una cantata sobre
la immigració i el seu sentit més
real i dramàtic. Necessitem obrir
els ulls davant la realitat de l’altre i
despendre’ns del pitjor enemic de
la intel·ligència, que és la por.

A.C. És un llibre molt variat,
però amb unes constants que es
mantenen al llarg de la teva
obra. Les tens detectades?

C.D. Serien la sensualitat, la
tendresa, el goig de viure... perquè
jo sóc així. Em costa no ser feliç i
procuro que això es percebi en tot
allò que faig.

A.C. Tornem al diàleg: també
es produeix amb els més joves,
com a Una magrana d’astres.

C.D. Sí, m’agrada estar al cas
de què fan. Hi veig un talent i un
coratge que de vegades queda ta-
pat. Les baules van teixint amb for-
ça aquesta cadena que és civilitza-
dora, aquest anhel de dir el somni,
de mostrar la perplexitat de l’àni-
ma humana.

A.C. Doncs, que la festa no
decaigui! ❋

Carles Duarte
Escriptor
Deu ser... no,
certament és
l’escriptor més
elegant de la li-
teratura cata-
lana contem-
porània (jut-
geu-ho a la foto
i amb la mane-
ra d’expressar-
se) i ens rep a
la Fundació
Carulla ple de
novetats: la
nova col·lecció
Tast de clàs-
sics, de Barci-
no, on ell ma-
teix ha versio-
nat Jordi de
Sant Jordi; A
quatre mans,
un llibre on
col·labora amb
diversos artis-
tes, editat a Fo-
noll; Una ma-
grana d’astres,
llibre disc de
Curbet Edi-
cions fet amb
el músic Pere
Vilanova i l’il-
lustrador Sergi
Solans; i la no-
va traducció
d’un llibre de
poemes de la
canadenca Hé-
lène Dorion:
Atrapar: els
llocs, treballa-
da amb Lluna
Llecha i acaba-
da d’editar per
Pagès

FOTO: QUIM PUIG

ADA CASTELLS

       ContraCultura




