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“Sóc la meva poesia”
I S A A C F E R N Á N D E Z S A N V I S E N S

Fa uns mesos es va celebrar a Barcelona la
fira Liber, dedicada al sector de l’edició de
llibres. Durant la setmana que va durar
aquell esdeveniment, la literatura
portuguesa va erigir-se en protagonista, en
ser Portugal el país convidat del certamen.
Per la ciutat van passejar-se alguns dels
narradors, poetes i assagistes que
configuren el panorama actual de les
lletres d’aquell Estat ibèric. Gastão Cruz
(Faro, 1941) es movia amb discreció,
parlava sense alçar la veu i somreia
càlidament i sense escarafalls ni grans
gestos. Cruz és un home correcte, de 60
anys tot i que no n’aparenta més de 40,
amb setze reculls de poesia publicats. Una
de les veus poètiques que sonen més fort
davant la fúria de l’Atlàntic que envesteix
les costes del seu Faro natal i la seva Lisboa
adoptiva. Té traduït al català un sol llibre:
‘Les pedres negres’ (Negranit)

“Els poetes que
més admiro
són els que
poden ser
vistos com
a models
d’innovació”

I.F.S. Qui és Gastão Cruz?
G.C. El que tinc escrit és el que
millor contesta aquesta pre-
gunta, com passa amb qual-
sevol escriptor. Si no escrivís
ni publiqués llibres, proba-
blement ningú no em pre-
guntaria qui sóc. Hi ha, per
tant, una relació directa entre
aquest interès i el fet de pro-
duir textos, sobretot poemes.
Per a mi, aquests textos són
una forma de coneixement,
una creació d’una imatge de la
meva relació amb el món i una
revelació d’aquesta imatge cap
a mi mateix i cap als altres.
Podria, per tant, dir: “Sóc els
meus escrits, la meva poesia”.
Perquè és en aquesta qualitat,
la de productor d’un discurs
determinat, en què seré pre-
guntat. Intentar contestar
d’una altra manera seria repe-
tir-me, fer potser una paràfrasi
empobrida dels meus poemes:
el que sóc està en ells, el que
sóc són ells.
I.F.S. Quins són els seus referents
poètics?
G.C. Els meus referents poètics
són tots els poetes l’obra dels
quals he llegit i he acceptat
com a poesia. No crec que hagi
arribat a rebre influències di-
rectes, o com a mínim no
aconsegueixo identificar-les.
Els poetes que més admiro –i
alguns els puc considerar com
a mestres– són els que poden
ser vistos com a models d’in-
novació, d’investigació, de re-
cerca d’un llenguatge original
i d’una rigorosa construcció

del poema. Per exemple, al-
guns dels grans noms de la
poesia portuguesa, com ara
Camões, Cesário Verde, Cami-
lo Pessanha, Pessoa i, a la se-
gona meitat del segle XX,
Carlos de Oliveira i Ruy Belo.
En una certa fase (anys 60),
vaig llegir molta literatura
portuguesa del segle XVI (ja he
mencionat Camões), però
també els romàntics anglesos
i poetes com ara Hölderlin i
Rilke. Tots han deixat rastre a
la meva poesia, però són pre-
sències de les quals tinc plena
consciència i apareixen a la
meva poesia per la meva vo-
luntat, de vegades com una
citació inserida al context, en
un procés d’intertextualitat
plenament assumida.
I.F.S. La seva biografia diu que va
irrompre en el panorama poètic
portuguès amb ‘Poesia 61’. Què va
significar per a vostè aquella ini-
ciativa i com van ser aquells ini-
cis?

G.C. Van sorgir alguns equívocs
al voltant de Poesia 61, que va
ser un conjunt de cinc qua-
derns de cinc joves poetes, pu-
blicat en aquell any. Moltes
vegades ha estat qualificat de
moviment, cosa que no va pas
ser, encara que va tenir un fort
impacte en el medi literari
portuguès i va ser vist llavors
com una ruptura. Jo no crec,
en realitat, que allò fos una
ruptura. Els cinc autors érem
molt diferents els uns dels al-
tres, la qual cosa s’ha pogut
veure molt millor amb l’evo-
lució de les nostres respectives
obres. Però hi havia en tots el
desig de fer alguna cosa nova:
per a alguns va tractar-se d’u-
na espècie de retorn al surrea-
lisme (que a Portugal no va
tenir lloc fins a finals dels anys
40), a través de llenguatges
més elaborats, més construïts,
més conscients dels seus pro-
cessos estilístics. No obstant
això, era una poesia de joven-
tut (jo era el més jove, amb
encara no 20 anys quan els
quaderns van ser publicats),
per la qual cosa només poste-
riorment es van definir i au-
tonomitzar amb tota claredat
els diferents camins.
I.F.S. Des de llavors, la seva obra
tracta temes de dolor, desespe-

rança, mort i obscuritat. Per què
se sent atret per aquests temes?
G.C. Són temes de poesia de
sempre. Penso, però, que es-
tan també presents a la meva
poesia els seus contraris: l’es-
perança, la vida, la claredat i
potser també l’alegria. És cert
que, com ja va assenyalar An-
tónio Ramos Rosa, sempre he
estat particularment sensible
a l’hostilitat del món i a l’a-
bassegadora presència del do-
lor en tot el que ens envolta.
No obstant això, crec que la
paraula poètica transforma
aquesta visió freqüentment
melancòlica o elegíaca en
energia vital, en exaltació;
com diu Keats: “A thing of
beauty is a joy for ever”.
I.F.S. El mar i les onades són una
presència constant en els seus po-
emes. Quina importància dóna al
mar?
G.C. El mar està, des de la in-
fantesa, molt lligat a la meva
vida. Vaig néixer a Faro, una
petita ciutat marítima, al sud
de Portugal, i allí vaig viure
fins als 17 anys. Vaig passar
tots els estius a la mateixa
platja, molt propera a aquesta
ciutat. Lisboa, on vaig anar a
viure després, també està situ-
ada al costat del mar, que és,
finalment, un tema constant a

la poesia portuguesa, des dels
seus orígens. Per mi, el mar
està associat a imatges com
ara la llum, particularment
intensa a l’Algarve, la sorra, el
cos. És un símbol de puresa, de
llibertat, de sensualitat.
I.F.S. ¿Creu que la personalitat d’u-
na terra com l’Algarve influeix en
els seus poemes?
G.C. I tant que sí, per les raons
que ja he indicat. La llum de
l’Algarve és extremadament
forta, i potser, de la mateixa
manera que quan no és espe-
cíficament referida, és a l’ori-
gen de la intensitat que sem-
pre he procurat imprimir al
meu llenguatge poètic.
I.F.S. La seva obra sembla destil·lar
por o odi cap als elements essen-
cials aire (contaminació), terra
(sepulta els morts), aigua (el mar
omnipotent de l’oblit) i foc.
Què en pensa?
G.C. No em sembla que es tracti
de por o odi, de cap manera.
Penso que deu haver-hi, més
aviat, un cert dramatisme, al-
guna inquietud; la meva rela-
ció amb els elements, motiva-
da fins i tot, de vegades, per la
pertorbació que la seva bellesa
i la seva força provoquen, so-
bretot quan un està sol davant
d’ells. Però jutjo que s’està re-
ferint en especial al meu llibre
Les pedres negres, en què el tema
de la mort és central: els morts
són imaginats com nàufrags,
el foc és el de la incineració
(parlo d’una experiència real
que vaig poder veure, de fet,
gairebé per casualitat); la terra
i l’aire, o la falta d’aire, poden,
òbviament, relacionar-se amb
la mort.
I.F.S. ‘Les pedres negres’ és l’única
obra que té traduïda al català.
Què hi trobarà el lector?
G.C. El títol del llibre remet al
que es relata a un dels poemes
que en formen part, Diorita: la
història del rei d’Akkad, Ma-
nixtusu, que, dos mil anys
abans de Crist, va enviar els
seus navilis a la recerca de
pedres negres, com la que
s’exposa al Museu del Louvre,
en què hi ha escrit un text en
què es diu que va ser necessari
travessar el mar inferior (el
golf Pèrsic) per extreure de les
muntanyes aquelles pedres.
Trobo meravellós que es cre-
ués el mar i es batallés per
anar a adquirir el material on
un escrit perdurés en el
temps. Aquest és el sentit del
títol; no té, en el seu origen,
res de fúnebre: és un simple
homenatge a la literatura, a la
voluntat d’escriure, d’enre-
gistrar alguna cosa. No obs-
tant això, hi ha molts


