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La casa de les set teulades
Nathaniel Hawthorne
“Una gran obra de ficció”

Henry James

N O V E T A T S

El carnatge Émile Zola
“La novel·la del naixement del
París modern”

Jordi Castellanos

Aires del Montseny
Jacint Verdaguer
Edició de Narcís Garolera

El crepuscle de la humanitat
Un document de l'expressionisme
Kurt Pinthus
Edició bilingüe.
Traducció d'Artur Quintana i Font

L ’ A P A R A D O R

Diversos autors, El llibre de les
cuines del món. La Magrana.

Barcelona, 2002.

L libre de cuina ens pre-
senta un menú fàcil d’e-
laborar de cadascun dels

països del món. Un viatge dels
sentits partint dels fogons.

E N T R E V I S T A

Enric Casasses Figueres
Poeta

➤ ➤ ➤

XAVIER CARRION

Enric Casasses s’ha convertit en un dels referents del recitals de poesia actuals

H.M.A. Esmentes Carme Serrallonga
com a mestra de literatura...
E.C.F. Carme Serrallonga era
mestra de l’escola. Era genial.
Kafka no el va explicar, era un
dia de sol, vam sortir al pati i
ella se’ns fot a llegir La colònia
penitenciària, un conte sobre
una màquina de tortura. Tots
els nens cagats, teníem 14 anys
o així i la senyora aquella, que
semblava la directora de l’es-
cola, bé, ho era... Em va quedar
gravat i sé què és Kafka perfec-
tament. I el dia que va voler
explicar Stendhal va demanar
si algú havia llegit La Cartoixa de
Parma i aleshores la Clara Riba,
la germana del Pau, va dir: “Jo”.
I li va dir: “Saps quan el Fabrice
li diu, que està tancat allà...?”,

i van començar a comentar la
novel·la com si parlessin de la
pel·lícula de l’altre dia, expli-
cant-se escenes entre elles dues,
i em van agafar unes ganes de
llegir aquest llibre... En canvi,
dels romàntics alemanys va
explicar Heinrich von Kleist,
d’aquest en va explicar el suï-
cidi. I també tots flipats.
H.M.A. I quin paper han jugat altres
mestres com ara Àngel Carmona i
el teu pare, Enric Casassas i Simó?
E.C.F. Són els únics que considero
mestres. La Carme Serrallonga
és més de nen. Amb el meu
pare és més profund, era estar
allà amb els seus llibres i els
seus escrits, que estan molt bé.
Ara s’han publicat els seus po-
emes A la dula vés (Llibres del
Segle). I mestre, mestre direc-
tament, el Carmona. Al princi-
pi de conèixe’l li vaig fer un
retrat en prosa dient: “Tu esta-
ves de clochard a Nova York a
l’època que es passejava el Lor-
ca, feies de mariner en aquella
nau on anava el Ramon Llull...”,
li vaig donar el paper i el se-
güent dia que ens trobem em
diu: “Aquest no sóc jo: és el teu
pare”, i em torna el full. Vaig
deixar passar un temps i des-
prés li vaig fer un retrat que és
un sonet, que aquest sí que el
va acceptar, plorava, es volia
suïcidar i deia: “Ja m’han clis-
sat!”. El segon retrat va anar bé.

El Carmona em va donar con-
fiança. Era un mestre del sentit
de la cultura. El sentit, què vol
dir cultura, què vol dir civilit-
zació, poesia... L’altre que he
trobat a aquest nivell, no com a
mestre sinó com a col·lega, és
Orlando Guillén. El Carmona, li
deies qualsevol cosa de qualse-
vol tema i et contestava a to,
justament, potser amb un tros
del César Vallejo o d’un poeta
irlandès del segle XIII... Tenia
una memòria bestial i recorda-
va tot el que l’havia afectat re-
alment. A mi em va dir que el
meu perill era tenir massa èxit,
em va avisar. I em va dir: “Al-
gun dia també hauràs de ser
lleig”; i després he fet el vers
“un dia seré massa i un dia seré
xunga”, al poema 17 anys.

H.M.A. Sembles relativitzar allò que
ha aportat la teva generació, re-
duint-ho a “una miqueta de forat
en la re-definició o des-definició dels
ex-esquemes de bon o mal compor-
tament relatius a tres coses que són
l’amor i la procreació i l’apare-
llar-se”... Què en penses del mite de
l’amor lliure o cert donjoanisme
imperant?
E.C.F. Tota aquesta història de
l’amor lliure o el donjoanisme
és una història que no té solu-
ció racional, perquè si en tin-
gués ja no hi hauria ni novel·les
ni colobrots. Això toca punts
que no estan a l’abast del pur
cervell. No hi ha una solució
que valgui per a tots, de vega-
des surten forces que un no se
les controla, altres de no se sap
on surten... Al poema Un de bo-
nic diu “és amor lliure i com a
tal incert” i, al final, “és l’amor
lliure i com a tal del cert”. Si no
és lliure, no és amor. Però, re-
alment és l’únic que ha canvi-
at, s’ha trencat el matrimoni, o
es trenca constantment. La
gent se separa, s’ajunta. I els
mites del segle passat d’anar
verge al matrimoni, totes
hiss’han acabat. Per a tothom
no, però per a molta gent. De
l’amor lliure tinc també unes
proses a la Petra que es diuen
En va, Em ve i Amb vi. I tracten
d’això, de la impossibilitat de
dir a dues persones diferents

me’n vaig amb tu fins al final.
Però la sensació la pots tenir.
H.M.A. “Vaig haver de necessitar tor-
nar / a créixer i arribar / i tot a
fer-me o a sentir-me home / perquè
el món tornés a ser-hi / perquè el
tros de país fos meu i prou de nou”.
Quina relació té el teu creixement
amb el paisatge?
E.C.F. Això és el creixement meu,
purament. L’Escala era el meu
món, quan era nen: allà tenia
la cova del gran pirata, les gà-
bies dels pirates petits, el camí
dels contrabandistes, teníem
tot el territori nostre, era geni-
al. Però un dia, brrruah! Passeig
Marítim, totes aquelles roques
a prendre vent, el camí dels
contrabandistes ja no existeix,
els estenedors que eren super-
màgics on les dones cosien les

xarxes... Van trencar el món, jo
no ho volia veure, no volia
ser-hi, no hi érem. I en créixer
hi he tornat, m’ho he mirat i
ara l’Escala és això. I jo també
hi era.
H.M.A. ¿Consideres l’amor a la terra,
a la llengua i a les dones els teus
temes principals?
E.C.F. No són temes, són les que
m’han criat, fet, parit. Amb ai-
xò de la terra, la pedreta mexi-
cana és igual d’important que
la pedreta catalana que vaig
recollir de la muntanya, sóc de
tot arreu. Tot el que trepitgi és
casa meva. Tota aquesta histò-
ria del país que no existeix és
un embolic, t’obliga a ser naci-
onalista perquè els altres et van
escanyant. El nacionalisme és
una malaltia que es cura amb
la independència, frase de Ber-
nard Shaw; que també diu que
si França hagués estat sotmesa
a Anglaterra, tota l’energia dels
Diderot i els Voltaire s’hauria
dedicat a putejar els anglesos
en comptes d’obrir camí com
estaven fent. És a dir, el rotllo
opressiu aquest és una xupada
d’energia que et foten de més a
més, de propina. Però sí, jo co-
nec aquest terreny i especial-
ment aquest tros i estic amb
aquesta llengua. És molt dife-
rent escriure ésser després
d’Ausiàs March, que ser després
de Quevedo. No vol dir el ma-

teix. A part de la música, que
també és diferent. Cada llen-
gua té la seva evolució inde-
pendent, amb les seves mirades
i contactes amb les veïnes. Que
el Dante hagués decidit escriu-
re l’italià d’aquella manera és
una història, i el fet que el Llull
escrivís prosa en català, n’és
una altra. Llavors, tota la resta,
tota l’evolució posterior, queda
marcada.
H.M.A. La terra, la llengua... i les
dones?
E.C.F. La Petra surt amb el nom
perquè d’alguna manera la
seva passada per la terra o per
la meva vida no actua al nivell
normal sinó al nivell de l’art,
com si fos una representació o
una performance vital. Ella és
l’àngel caigut, però les ales
són enormes; jo la vull ajudar
a portar-les, però són enor-
mes, pesen molt. I aleshores
un dia vola sense avisar. Les
dones i els dies, que diu Fer-
rater. No sé com ho veuen
elles, per a mi són éssers hu-
mans però diferents. Porten el
fil de les generacions a dins
del cos, són “el fosc laboratori
de la meravella”. Tenen a
veure amb la inspiració, que
se’n diu.
H.M.A. Què és important per fer, del
poema dit, una forma d’art?
E.C.F. Aquesta forma d’art és la
poesia, existeix des del primer
dia. El poema és dit, de sem-
pre. És el llenguatge: si no hi
ha entonació, no hi ha poema.
I hi ha el gest i tot. És el llen-
guatge tal com és. Surt del cos
humà. La paraula, i parlar, és
la matèria feta font “perquè
font és”.

Ricardo Bellveser, El exilio
secreto de Dionisio Llopis. Algar

Editorial. Alzira, 2002.

A questa novel·la narra els
últims dies de la Guerra
Civil quan un grup de

republicans decideixen exili-
ar-se i el retorn, anys després.


