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Destre en mai saber
➤ Així s’autoanomena Enric Casasses
Figueres (Barcelona, 1951) en el recull
de poemes Cançons d’amor i de revolució.
Però aquest petit gran títol no pot
amagar que ha guanyat uns quants
premis: el de la Crítica de Serra d’Or per
La cosa aquella (1991), el de la Crítica de
l’Associació de Crítics d’Espanya per No
hi érem (1993), el Carles Riba per Calç
(1996), l’Ausiàs March per D’equivocar-se
així (1997) i el Ciutat de Palma-Joan Al-
cover per Plaça Raspall (1998).

Casasses ens diu a la conversa, sobre
Que dormim?: “Quan una història l’expli-
co ja no l’escric. Les que escric són les
que no em surten explicades”. Amb l’a-
genda ben plena de recitals, Casasses ha

de trobar temps per dedicar-se als seus
projectes, en principi, més imminents.
D’una banda, la col·laboració en un lli-
bre, d’unes dues mil pàgines, del poeta
mexicà Orlando Guillén (Acayucán, Ve-
racruz, 1945), del qual fa la traducció i el
pròleg. Es tracta de Doce poetas catalanes
del siglo XX con tres añadiduras, i són:
Guerau de Liost, Josep Carner, Carles Ri-
ba, Joan Salvat-Papasseit, Pere Quart,
Agustí Bartra, Joan Vinyoli, Gabriel Fer-
rater, Salvador Espriu, Vicent Andrés Es-
tellés, J.V. Foix, Joan Brossa, Maria Antò-
nia Salvà, Clementina Arderiu i Rosa Le-
veroni. Guillén n’ha traduït un llibre
sencer de cadascun. Casasses reblarà l’o-
bra fent un escrit per situar els poetes

catalans del segle XX dins la poesia ca-
talana de tots els segles: “Per tant, Llull,
March, la cançó popular, Verdaguer i
Maragall, aquest és el context de la poe-
sia catalana”.

L’altre projecte lliga amb la seva es-
tada a Anglaterra durant els anys se-
tanta: “Ara vull desenterrar Audrey Be-
echam, una poeta anglesa que va morir
el 1989. La vaig conèixer el 1975 o el
1976, quan érem a Nottingham; ella em
va donar el permís de treball allà. Havia
publicat The Coast of Barbary (1957) i te-
nia un altre llibre fet i acabat, però deia
que no el publicava perquè li semblava
malament cascar els boscos per un lli-
bre de poemes. Havia estat a la guerra
d’Espanya, a finals dels anys trenta. Tots
els seus papers ara són en unes caixes a
la Universitat de Nottingham i s’ha
d’anar allà, desenterrar-ho i publicar-ho
aquí amb paper reciclat, per respectar
la seva voluntat”.
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H.M.A. Berlín és com el teu segon
gran calaix, d’on ha anat sortint
publicada la teva obra...
E.C.F. ... I la que falta encara!
Queda el totxo del Malèvitx,
aquesta és de Berlín. Després
n’hi ha una d’anterior, el
tractat còmic de retòrica.
H.M.A. ¿Vas veure allà la manera de
tornar a escriure amb llibertat,
després de publicar ‘La cosa
aquella’?
E.C.F. Ah!, quan començava a
ser una mica conegut, foto el
camp a l’anonimat de Berlín, i
vinga escriure! En aquest sen-
tit, sí. El que hi tenia era la
solitud. Quan em pregunta-
ven “¿estàs aquí de vacances o
treballant?”, jo deia “exiliat”. I
era bastant això. Em passava
el temps a la biblioteca bus-
cant Malèvitx... Fins a l’últim
any no hi vaig conèixer gent, i
quan va venir la Mireia ja te-
nia l’arrencada de l’Uh i no
parava d’escriure per tot ar-
reu, en una festa, en un ver-
nissatge de l’artista mig fin-
landesa Laura Kikauka, apun-
tant tot el que hi veia o em
passava pel cap. Ara, en canvi,
estic de joglar full time, més
que de trobador. Per escriure
tranquil, hauria de suspendre
tots els recitals. Però, no...,
medito per la carretera. Escric
a casa o on sigui, sempre por-
to la llibreta.
H.M.A. ‘Que dormim?’ el conformen
la “prosa retallada (i embastada i
tot!)” del Cant 27 ‘Jo també hi era’,
i a més “dos recullets de poemes
d’urgència o d’emergència” ano-
menats ‘Set poemes per a ***’ i
‘Songs for Petra’...
E.C.F. El Cant 27 titulat Jo també
hi era és Que dormim?, els altres
són afegits perquè el llibre fa-
ci una mica més de gruix i, a
més, perquè aquestes can-
çons, si no, no sé on les pu-
blicaria, no fan un llibre, però
van amb el cicle d’aquesta
història. El Cant 27 és un tros
d’una història que podria co-
mençar molt abans i acabar
molt després.
H.M.A. Hi ha un text de Segimon
Serrallonga al primer número de
la revista ‘Al Buit’ que diu “Tots
els poetes bons són difícils [...] tant
si escriuen en vers com en prosa.
El que em fa neguit és la prosa
trossejada amb ratlletes”? ‘Que
dormim?’ és prosa retallada...
E.C.F. Ja, per això ho he dit.
Perquè sempre ha estat un
terme despectiu, aquell que fa
veure que allò és vers, però
allò no és vers ni és res. Aquí
està fet expressament. I, a
més, el segle XX és ple de vers
lliure i de vegades té música,
de vegades no. Que dormim?
gairebé podria anar en prosa.
És el tic dels poetes de tocar la
tecla de retorn de línia.
H.M.A. ¿La cita inicial “Tirar pedres
i pescar patellides”, de Víctor Ca-
talà, d’on surt?
E.C.F. La patellida és un mol-
lusc que, segons Fabra, es diu
pagellida. I és l’activitat dels
nens a l’Escala, saltar roques,
buscar patellides i gratonells
(crancs). Em sembla que és de

La mare balena. Ens fa veure
un món de vora mar i és una
paraula completament esca-
lenca.
H.M.A. Fas aparèixer l’esperit del
teu avi matern a partir de les
seves paraules “Que dormim?” i,

a través de la teva mare, es
transforma en tu en figura lle-
gendària, portador de “la llen-
gua dels primers homes”; fins i
tot, el poses al mateix nivell
d’“aquesta febre del no t’adormis
maragallià que diu vigila” i de

“Llull, Pujols, l’avi i fins i tot
Baudelaire”...
E.C.F. Exacte, són els que m’han
donat la fascinació de la llen-
gua viva, l’avi i els escriptors.
H.M.A. Vol ser un toc d’avís, o un
contrapunt de ‘senzillesa expres-

siva’, als poetes ‘de l’experiència’,
als ‘del text literari’ i als ‘cate-
dràtics que no alimenten’?
E.C.F. No, no vol ser un toc d’a-
vís. El “que dormim?” a mi
em ve de natural i directe, no
com a reacció contra res.
Després, de passada, pot ser-
vir per això. Però és de petit
que et ve una paraula i no
saps ben bé d’on ve, però et
queda enganxada. La relació
amb el llenguatge la tinc amb
aquest avi, Pepitu Figueres,
però també amb l’oncle-avi
Llorenç, el dels caliquenyos;
aquest ens explicava contes,
tenia molta xerrera; en canvi,
l’avi Figueres era un home
més aviat de mesura.
H.M.A. Abunden les referències a
Caterina Albert i Mercè Rodoreda
(dita Rododèndron). En quin
moment i com van aparèixer
aquestes autores a la teva cate-
dral d’escuradents?
E.C.F. La Víctor Català molt avi-
at perquè és de l’Escala i és
una figura mítica. La meva
mare en té molts llibres de-
dicats, es coneixien del poble
i ma mare, com baixava a la
universitat a Barcelona, de
vegades havia portat manus-
crits de la Víctor als editors.
La Rodoreda m’entra més
tard. A casa teníem Vint-i-dos
contes i llegia allò d’adoles-
cent i em fotia por, era su-
perdur. La meitat no l’ente-
nia, però no per la llengua,
sinó humanament. Jo no ha-
via arribat a aquella manera
d’entendre el dolor i patir. A
poc a poc vaig anar-ho veient.
Àngel Carmona deia “Sha-
kespeare, Cervantes i Rodo-
reda”, era el seu eslògan, “i
com a cima de la literatura
universal, el conte La meva
Cristina”. Després, El carrer de
les Camèlies ja l’he llegit dos o
tres cops, i el tornaré a llegir!
Fa temps que les narradores
estan al primer rengle de la
literatura catalana. En poe-
sia, les dones no han comen-
çat a entrar per la porta gran,
de manera reconeguda, fins a
Maria Mercè Marçal, Dolors
Miquel...


