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“La riquesa cultural de
Barcelona és extraordinària”

E V A P I Q U E R

El nord-americà
Roger Aplon
(Chicago, 1937)
està magnetitzat
per Barcelona.
Fruit de l’atracció
entre el poeta
i la ciutat
va néixer el volum
‘Barcelona Diary’
(Aspex de
Comunicació
Edicions).
Es tracta d’un
dietari en vers que
podem llegir en
edició bilingüe
anglès-català,
traduït pel
polifacètic
Víctor Batallé

“De Barcelona
m’agrada la
sensualitat,
l’obertura i la
filosofia de
vida que s’hi
respira. Teniu
el millor
d’Europa i del
Mediterrani”

“Aquest llibre
vol ser una
celebració de
Barcelona, i
només l’hauria
pogut escriure
aquí. El clima,
l’atmosfera, la
història, les
tradicions...”

E.P. Des del 1998 ha viscut a Bar-
celona. Per què?
R.A. Fa temps vaig treballar a
Madrid per a una empresa
americana, i vaig venir de
visita a Barcelona. Franco
encara era viu i la Sagrada
Família estava molt menys
acabada que ara. La ciutat
em va inspirar i vaig decidir
que l’havia de conèixer mi-
llor. Hi vaig tornar cinc anys
més tard, a passar-hi cinc di-
es. D’això ja fa vint anys. Te-
nia clar que tornaria de nou
a Barcelona, és una ciutat
amb un magnetisme especi-
al. El 1998 ens hi vam ins-
tal·lar amb la meva dona,
amb la idea de quedar-nos-hi
un any. Però aleshores vaig
començar aquest llibre, sen-
se haver-lo planejat. Barcelo-
na Diary es va convertir en el
meu nou projecte literari, i
la nostra estada aquí es va
haver d’allargar.
E.P. En un vers, diu: “De fet i si la
veritat s’ha d’explicar jo vaig
néixer a Barcelona”. I doncs?
R.A. Barcelona em provoca
una curiosa sensació de déjà
vu, és un lloc on sempre tinc
la sensació d’haver-hi estat
abans. Aquest és el nostre
tercer any aquí. Ara tornem
als Estats Units, però volem
viure a Barcelona en el futur
de forma permanent, si ens
donen el visat. No puc perdre

la connexió amb aquesta
ciutat. Quan torni, aprendré
català.
E.P. Què té Barcelona que l’atre-
gui tant?
R.A. Cada ciutat té la seva per-
sonalitat. De petit em vaig
enamorar de San Francisco i
a finals dels seixanta hi vaig
anar a viure. M’hi vaig que-
dar vint anys. Encara és una
ciutat maca, però no és la
mateixa ciutat de la qual em
vaig enamorar. Potser m’a-
cabarà passant el mateix
amb Barcelona, però de mo-
ment n’estic enamorat. Bar-
celona és el meu imant. Puc
caminar pels carrers i sentir
la ciutat, tot i saber-me es-
tranger. L’Onze de Setembre
em penjo una senyera a la
solapa, però això no treu que
em senti estranger. He cone-
gut també la cara fosca de
Barcelona, totes les ciutats
en tenen una. Però m’agrada
la sensualitat, l’obertura i la
filosofia de vida que s’hi res-
pira. És una ciutat molt lliu-
re, teniu el millor d’Europa i
el millor del Mediterrani. Als
Estats Units es fa bandera de
la llibertat però hi ha un cli-
ma més repressiu que aquí. I

la riquesa cultural de Barce-
lona és extraordinària.
E.P. Vol dir?
R.A. I tant. La vida cultural és
en plena florescència, la gent
jove hi està molt implicada.
El públic català dóna suport
a l’art i a la cultura. Els ar-
tistes mai estan satisfets, jo
mateix no estic mai content
de la quantitat de gent que
assisteix a un recital meu ni
de la quantitat de llibres que
venc. Però t’asseguro que, en

comparació, aquí hi ha una
moguda artística fascinant.
E.P. El veig molt optimista...
R.A. Ho sóc. He viscut a Los
Angeles, San Francisco, San
Diego i Nova York. La densi-
tat d’actes culturals i el con-
sum d’actes culturals són
més grans a Barcelona que a
cap altra ciutat de les que
conec, amb l’única excepció
de Nova York. Nova York no
serveix per jutjar els Estats
Units, és una ciutat única pel

que fa al suport a les arts.
Chicago i San Francisco
també promouen l’art, però
no fins a l’extrem de Nova
York. A la resta del país, el
suport a les arts és ínfim.
E.P. Culturalment parlant, quina
ciutat nord-americana s’assem-
bla més a Barcelona?
R.A. San Francisco. Però San
Francisco està expulsant els
seus artistes: la gent jove i
creativa n’ha de marxar,
perquè els lloguers són mas-
sa alts. El preu del sòl també
és problema a Barcelona, pe-
rò encara hi ha barris asse-
quibles.
E.P. ¿El llibre seria molt diferent
si vostè hagués exercit d’estran-
ger en una altra ciutat?
R.A. Aquest llibre vol ser una
celebració de Barcelona, i
només l’hauria pogut es-
criure aquí. Hi ha llocs que
no m’atreuen tant ni els tinc
tant d’afecte. M’agrada molt
Londres, però hi trobo a fal-
tar l’escalfor de les ciutats
mediterrànies. L’atmosfera,
la història, el clima, les tra-
dicions... Un escriptor, quan
arriba a un lloc nou, té l’o-
bligació de mirar-se’l amb


