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L ’ A P A R A D O R

Àfrica Ragel, Els fantasmes de
Vilafoscant. Pròleg de Jordi

Mata. Solsona

Comunicacions.

Badalona, 2000.

A questa és l’obra amb què
Àfrica Ragel va guanyar
el 20è cartell dels premis

Nit Literària Andorrana Egües
Roges. L’autora ens mostra la
seva sensibilitat a través d’u-
nes escenes insòlites que aca-
bem fen nostres.

Blai Llopis Faner, El carrer de
les Verges. Editorial Moll.

Palma, 2000.

E l doctor Blai Llopis ens
explica en la que és la
seva primera novel·la la

peripècia humana d’una gent
que conviu en un carrer mar-
ginal de Palma. Assistim al dia
a dia dels personatges que
desfilen per aquest carrer, que
viuen en una lluita constant
contra les penúries.

Albert Vila, Una llengua entre
cinc mil: el català.

Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Montcada i Reixac, 2000.

A quest llibre ens proposa
un doble objectiu: d’una
banda, donar una visió

general de les similituds i di-
ferècies entre les llengües del
món i, de l’altra, situar el ca-
talà en aquest marc. L’obra
conté molts exemples.

Pere Mialet i Rabadà, El
canòdrom. Cossetània

Edicions. Valls, 2000.

L’ any passat va ser el
centenari del naixe-
ment de Pere Mialet. El

canòdrom és un recull de qua-
tre contes (dos d’inèdits) en
què aquest periodista i autor
de poesia, novel·la, narrativa
breu i teatre, que va néixer a
Valls, ens explica les seves ex-
periències personals.

Pierre Grimal, La mitologia
grega. Traducció de Joaquim

Gestí. Edicions de 1984.

Montcada i Reixac, 2000.

E l prolífic autor francès
d’assajos Pierre Grimal
inicia aquest llibre així:

“En algun moment de la seva
història, tots els pobles han
sentit la necessitat d’explicar
el món”. L’aportació de Gri-
mal és acostar-nos els mites
grecs d’una manera ordenada.

Rafael L. Ninyoles (ed.), La
societat valenciana: estructura

social i institucional. Edicions

Bromera. Alzira, 2000.

L a societat valenciana és
un marc de relacions
humanes en transforma-

ció contínua. Aquest llibre,
coordinat pel professor Rafael
L. Ninyoles, és un conjunt
d’articles i reflexions elabora-
des per un nombrós equip
d’analistes destacats.

E N T R E V I S T A

Roger Aplon
Poeta nord-americà

➤ ➤ ➤

XAVIER CARRION

“He escrit més
aquí que
enlloc més
del món.
A Barcelona
escric cada
dia, sóc més
disciplinat. No
hi ha res que
m’interrompi”

“Jo trobo
poemes
al metro, a
l’autobús, al
supermercat.
Els poemes són
a tot arreu,
però els has
de saber
veure”

ulls d’escriptor, i de desta-
car-ne aspectes que potser
passen desapercebuts a la
gent que hi viu. Jo em miro
Barcelona des d’una perspec-
tiva nova i fresca.
E.P. Diu que va començar el diari
com una forma de mantenir el
contacte amb el seu idioma
mentre s’ajustava a un entorn
nou...
R.A. Necessitava escriure
aquests apunts poètics per
mantenir el contacte no tant
amb l’anglès com amb la po-
esia que havia escrit abans.
He escrit més aquí que enlloc
més del món. Quan sóc a
Barcelona escric cada dia,
sóc més disciplinat. Aquí no
hi ha res que m’interrompi
ni em distregui. No em tru-
quen per telèfon, no miro la
tele: tinc molt temps per es-
criure. Si m’ho pogués per-
metre, viuria sis mesos als
Estats Units i sis mesos a
Barcelona, durant els quals
em consagraria a escriure.
E.P. Abans que res, se sent poeta?
R.A. Des del punt de vista de la
producció, sí. He escrit més
poesia que cap altra cosa, tot
i que ara he acabat un recull
de catorze relats i un guió
basat en la novel·la Perdut, de
Neil Lehrman, un bon amic
meu que estima molt la cul-
tura catalana. Escriure cada
dia durant tres-cents seixan-
ta-cinc dies a l’any m’ha per-
mès tocar diferents gèneres.
E.P. Barcelona és una ciutat poè-
tica?
R.A. Molt. Jo trobo poemes al
metro, a l’autobús, al super-
mercat. Els poemes són a tot
arreu, però els has de saber
veure. Quan sóc a Barcelona
tinc ganes de veure-ho tot, de
mirar-me el món amb ulls de
poeta. Camino molt i qual-
sevol cosa m’inspira. Aquí la
migdiada parteix el dia en
dues meitats, es viuen dos
dies cada dia. El trencament
del dia permet viure el matí
i la tarda amb dos ritmes di-
ferents. I el ritme té molt a
veure amb la poesia.
E.P. Dedica poemes a les festes
tradicionals catalanes...
R.A. Els catalans viviu les tra-
dicions amb intensitat i les
valoreu com es mereixen. Les
tradicions són importants a

qualsevol cultura. Sense
aquestes pedres de toc, una
cultura està mancada de
profunditat. Si només et de-
diques a modernitzar i no
retens res del passat, et que-
des sense història. La riquesa
neix de la història. Sant Jor-
di, per exemple, és una festa
preciosa. La gent regala lli-
bres i roses, i no és només
una diada comercial com el
dia de Sant Valentí als Estats
Units.
E.P. Tot i així, estem molt ameri-
canitzats.
R.A. L’americanització exis-
teix, però no està destruint
la cultura pròpia d’aquí. Ni
la destruirà, mentre hi hagi
gent que es preocupi de con-
servar-la.
E.P. Llegim a l’encapçalament
d’un poema: “La meva mare mai
no va preocupar-se per la poesia

i el meu pare, que era advocat,
només volia un llibre per ense-
nyar a la família o als veïns”.
Queda clar que la vocació no li ve
d’herència.
R.A. Amb el meu pare mai vaig
tenir una relació gaire estre-
ta, però es va refredar encara
més quan vaig decidir dedi-
car-me a escriure. Jo vaig co-
mençar a escriure tard, als
21 anys. Vaig descobrir T.S.
Eliot i em va fascinar. Des-
prés vaig començar a llegir
altres poetes de la mateixa
generació, i poesia moderna,
i finalment em vaig llançar a
escriure poesia. Els meus
primers poemes eren do-
lents. Vaig treballar durant
deu anys en una revista de
poesia, Choice. Vaig seguir
escrivint, em van publicar
algun llibre i això em va
animar. Em vaig vendre la
meva part d’un negoci per
tenir temps per escriure.
E.P. De què serveix avui la poesia?
R.A. Depèn. Hi ha poesia molt
obscura, apta només per a
gent amb ganes de fer gim-
nàstica mental. Per a mi, la
poesia és una manera de co-
municar part del meu inte-
rior. El meu objectiu bàsic és
la comunicació. En els últims
anys, als Estats Units la gent
té més interès per la poesia
que un temps enrere. Als re-
citals poètics hi va més gent
que mai. El problema és que
els llibres de poesia no es
venen.
E.P. Aquí passa el mateix.
R.A. Té una explicació. La poe-
sia és per ser escoltada. In-
ternet farà que la poesia sigui
cada cop més un gènere oral
i visual. Jo tindré una web on
la gent podrà clicar i escoltar
els poemes dels meus llibres.
E.P. El seu llibre anterior, ‘It’s
Mother’s Day’, inclou un disc
compacte amb poemes recitats...
R.A. Sí. Al llibre hi ha alguns
errors tipogràfics, però al CD
els poemes estan ben dits. És
un llibre molt diferent de
Barcelona Diary, allà jugava
amb una altra veu poètica. El
vaig escriure al meu país i
se’m nota molt més enfadat,
molt més crític amb la polí-
tica i la cultura on estava
immers. Venir aquí va ser un
alleujament. El contrast en-
tre un llibre i l’altre és dra-
màtic, i estan fets amb pocs
anys de diferència.
E.P. Com ha anat l’experiència de
traduir el llibre al català?
R.A. Víctor Batallé i jo ens vam
conèixer quan ell buscava un
poeta americà per a un reci-
tal a la Fundació Trias Fargas.
Va llegir aquest llibre i em va
dir que el volia traduir. Ha
estat un procés llarg i difícil.
En Víctor en feia una primera
traducció i me la llegia en veu
alta, perquè jo sentís com so-
nava. Després discutíem can-
vis de paraules i expressions
per acostar-nos més al signi-
ficat original. Així aconse-
guíem una traducció viva i
amb color. En Víctor ha fet
una bona feina.


