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L ’ A P A R A D O R

Josep Maria de Sagarra,
Cançons de rem i de vela. Proa.

Barcelona, 2002.

R ecull de poemes inspirats
en el paisatge del Port de
la Selva que Sagarra va

conèixer a través de Josep Pla.
Una troballa, la de la Costa
Brava, que va introduir la te-
màtica marinera en l’imagina-
ri del poeta. L’edició inclou
una introducció i propostes de
treball de Ferran Gadea.

Josep M. Xarrié i Rovira,
Restauració d’obres d’art a

Catalunya. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2002.

L libre que, escrit per un
especialista en la restau-
ració d’obres d’art, vol

retre homenatge als pioners
de les tècniques actuals a Ca-
talunya, iniciades durant la
Segona República per Manuel
Grau i els seus deixebles.

E N T R E V I S T A

Miquel Desclot
Poeta

➤ ➤ ➤

JOSEP LOSADA

L.D. Què els diria als apocalíptics
que opinen que la poesia només
interessa a quatre gats?
M.D. Quan vaig a un recital de
poesia, molts cops la sala és
plena. I darrerament, cada
vegada més. Suposo que la
gent troba a faltar alguna
cosa en aquest món en què
vivim. Al capdavall, la pa-
raula és el que veritablement
ens ha fet diferents de la
resta de primats. La invenció
de la paraula és la gran cre-
ació de la humanitat. Si ara
podem crear intel·ligència
artificial no és sinó perquè
prèviament hem pogut orga-
nitzar el nostre cervell grà-
cies a la paraula. Per tant,
una art com la poesia, que es
dedica a fer més expressiva

aquesta paraula que ens ha
fet més persones, és lògic
que esdevingui atractiva per
a la gent. Penso que mentre
existeixi la humanitat hi
haurà poesia.
L.D. Encara que en principi ‘Més
música, mestre!’ es dirigeix al
públic infantil, creu que pot inte-
ressar igualment al lector adult?
M.D. Sóc de l’opinió que la bona
literatura infantil ha de poder
agradar també a un públic
adult. El meu amic Josep Al-
banell diu que “la literatura
infantil és aquella que també
poden llegir els nens”, i jo hi
estic totalment d’acord. Els
nens són molt intel·ligents i,
com que no tenen el prejudici
racionalista que molts cops
tenim els grans, són molt més
receptius a la poesia del que
creiem.
L.D. Per què no escriu literatura
juvenil?
M.D. Perquè no hi crec. Als 14
anys un pot llegir perfecta-
ment literatura adulta sense
trobar-hi a faltar res. No em fa
por dir-ho públicament: en els
darrers anys s’ha publicat
molta porqueria com a litera-
tura juvenil, i per això ara té
una premsa tan dolenta, mal-

grat els bons autors com Emili
Teixidor i algun altre.
L.D. Parlem d’una altra de les seves
passions a part de la poesia: la
música. Quan neix el seu interès
per ella?
M.D. Des de ben petit. De fet,
crec que si no m’hagués dedi-
cat a la llengua, m’hauria
convertit en músic. Però no
vaig tenir formació musical,
de nen: no s’ensenyava músi-
ca a l’escola i la gent dels
barris obrers veien la forma-
ció musical com un luxe no-
més a l’abast de les classes
socials més altes. Jo sóc de la
generació de l’LP i, gràcies a
aquest format, vaig poder
anar-me familiaritzant amb la
música. Fins al punt que ara
estic corregint les galerades
d’un llibre que sortirà ben

aviat, amb les deu conferèn-
cies que vaig fer fa 11 anys
sobre la música del Classicis-
me vienès dels segles XVIII i
XIX, al Centre Cultural de la
Fundació La Caixa.
L.D. Com s’ho fa per dedicar-se a la
poesia per a adults, la poesia per
a nens i les traduccions? És difícil
canviar el xip?
M.D. Fins fa 11 anys treballava a
la universitat. Per tant, era
funcionari de l’Estat i tenia la
vida resolta fins a la fi dels
meus dies. Però portar les du-
es carreres alhora (l’acadèmi-
ca i la literària) se’m feia
massa feixuc. De manera que
al final vaig decidir plegar i
dedicar-me només a la litera-
tura. Ara visc amb una mà al
davant i una altra al darrere,
però ho havia de fer: només es
viu una vegada i no s’hi val a
badar. Això ha fet que durant
aquests 11 anys hagi hagut de
fer de tot per guanyar-me la
vida: des de traduccions de
teatre i poesia a obres per en-
càrrec, conferències sobre
música, recitals en centres
culturals...
L.D. I a part de les obres que li en-
carreguen, no té projectes propis?
M.D. Sí, i tant!, però malaura-

dament sempre queden en un
segon terme, perquè els que
em donen per menjar els pas-
sen al davant. Aquest estiu,
per exemple, em van demanar
que traduís dues òperes per
ser cantades en català, una de
Mozart i una de Salieri, i vaig
acceptar. Si un encàrrec
m’interessa i crec que puc
sortir-me’n, m’hi llanço.
L.D. De quines llengües tradueix?
M.D. Em sento segur traduint
de l’anglès, del francès i de
l’italià. Per a mi, la traducció
literària és apassionant. Estic
convençut que és un gènere
literari per ella mateixa. Per
aconseguir que una obra es-
crita en una altra llengua
emocioni igualment els lec-
tors catalans que la gent del
seu país d’origen, el traductor

ha de fer una feina absoluta-
ment literària. Traduir sem-
pre és trair, perquè no es po-
den reproduir els sons, els
efectes tímbrics i els signifi-
cats col·laterals d’una llengua a
una altra de forma matemà-
tica. Sóc traïdor, però miro de
trair de la manera més amo-
rosa possible!
L.D. És partidari, per tant, de fer
traduccions creatives?
M.D. És el que fa que traduir si-
gui interessant; això i el fet
que hi aprens moltíssim. Tu
saps el que és traduir una
bèstia com Petrarca o Shakes-
peare, per exemple? És una
mena de festa contínua.
L.D. Segons la seva teoria, traduir
Petrarca o Shakespeare implica
intentar emocionar de la mateixa
manera que l’autor original. Déu
n’hi do el repte, no?
M.D. És un desafiament. Contí-
nuament t’enfrontes amb co-
ses tan ben escrites que t’ad-
mires i et preguntes: “Com
m’ho podria fer jo per acos-
tar-me una mica a l’emoció
que l’autor transmet d’una
manera tan perfecta?”. És com
una lluita i només la pots
guanyar si tens molts anys
d’ofici escrivint.

Francisco Candel, Han
matado a un hombre, han roto

un paisaje. La Busca.

Barcelona, 2002.

R eedició d’aquesta novel-
la de Paco Candel en què
ens ofereix una visió po-

ètica de la vida i la mort, tot
relacionant-les amb l’home i
el paisatge, tots dos, condem-
nats a morir, a canviar, a des-
truir-se. Un retrat amarg de la
postguerra miserable.

Victoria Bermejo i Miguel
Gallardo, Contes per explicar en

1 minut i 1/2. La Magrana.

Barcelona, 2002.

S egon volum de versions
breus (l’any passat eren
de només un minut) de

39 contes populars o de nova
creació amb textos de Bermejo
i il·lustracions de Gallardo.
Afegida a la moral clàssica
podem trobar noves visions
per educar els nens.

Pere Verdaguer, Diccionari del
rossellonès. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

P rimer recull lexicogràfic
rigorós i complet per
parlar el rossellonès, ba-

sat en un amplíssim repertori
d’autors i exemples de tota
mena. El seu autor, Pere Ver-
daguer, és poeta i narrador, a
més d’especialista en català
septentrional, sobre el qual ja
ha escrit diversos assajos.

Manel Riera-Eures i
Margarida Sanjaume,

Diccionari d’onomatopeies.
Edicions 62.

Barcelona, 2002.

P er primera vegada, i dins
la col·lecció El Cangur, es
publica una obra dedicada

als mots més transparents d’u-
na llengua, és a dir, les ono-
matopeies. Els autors han mirat
de compensar la pobresa bibli-
ogràfica sobre aquest tema.


