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L ’ A P A R A D O R

Joan Gelabert,
La maleta dels mots.

Ed. Moll. Palma, 2002.

E l protagonista d’aquesta
novel·la està immers pe-
rillosament en el nihi-

lisme de la nostra societat, és
el reflex individual de la
consciència comuna a què
pertanyem. Aquesta obra, de
plantejament ambiciós, és la
quarta novel·la que publica
l’advocat Joan Gelabert.

Àngel Montesinos, Ludus
Cupidinis. Bròsquil Edicions.

València, 2003.

A mb aquest exercici de
prosa poètica, centrat en
les persones que han

perdut l’amor, fins i tot el de-
sig d’enamorar-se, el valencià
Àngel Montesinos va guanyar
el premi de poesia Josep Maria
Ribelles 2002. Per a l’autor,
l’amor, tot i no tenir edat, és
una passió adolescent.

Josep Baqués i Soler, Refugi de
Colomèrs. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2002.

A questa guia pràctica està
inclosa en la col·lecció
Guies del Centre Excursio-

nista de Catalunya. El seu autor
és el guarda del refugi de Co-
lomèrs, a la Vall d’Aran, des
del 1982. El llibre ens ofereix
rutes perfectament detallades,
a més de material gràfic.

Francesc Torralba, Pares i fills.
L’aventura de trobar-se avui.

Planeta. Barcelona, 2003.

A ssaig amb què el teòleg
Francesc Torralba mira
de respondre preguntes

com ara per què volem ser
pares?, què ens mou a portar
un fill en aquest món?, quin
ús fem de la televisió?, quin
paper juguen les àvies en la
nostra vida quotidiana?, ¿és
sensat exercir la paternitat?

Andreu Carandell, Emma
Maleras. Les castanyoles: la

grandesa d’un instrument petit.
Diputació de Barcelona.

Barcelona, 2002.

N úmero quatre de la col-
lecció que recull els
Premis d’Honor que

concedeix l’Institut del Teatre.
En aquesta ocasió la guardo-
nada és Emma Maleras, gràci-
es a la seva aportació a l’art i a
la pedagogia de la dansa.

Xosé Soengas, Informativos
radiofónicos. Ediciones

Cátedra. Madrid, 2003.

A ssaig que mostra els cò-
dis particulars de la gra-
màtica expressiva de la

informació radiofònica dedi-
cada, en les hores de màxima
audiència, a la informació
d’actualitat. Així podrem sa-
ber les classificacions i for-
mats que marquen les tasques
informatives.

E N T R E V I S T A

Joan Perucho
Poeta i narrador

➤ ➤ ➤

XAVIER CARRION

“Hi ha
immigrants
perquè les
dones no tenen
fills. Ara les
dones volen
treballar...”

“La felicitat
no està a la
terra. Ja no
m’interessa la
cultura. Només
m’interessa
morir-me”

E.V. I com li sembla que anem?
J.P. Fatal. Amb la quantitat
d’immigrants que hi ha...
E.V. La culpa és dels immigrants?
J.P. No. És nostra. Hi ha immi-
grants perquè les dones no
tenen fills. La meva germana
va ser la primera dona amb
carnet de conduir de Barcelo-
na i no podia anar pels pobles
perquè l’apedregaven. Ara les
dones volen tenir un cotxe,
muntar una empresa, treba-
llar... Molt bé: però llavors no
es poden preocupar de tenir
fills. I vénen els immigrants.
E.V. La seva mare també ho era.
J.P. Sí, però abans fins i tot els
guàrdies civils xapurrejaven
el català. Ara res, què caracu!
S’està morint, i jo no ho vull
veure. Llegeixi aquell poema
que hi ha penjat a la paret.
E.V. “Tot davalla i cau / així com
Catalunya s’endinsa / al suïcidi /
Per a no veure-ho, / aniré a mo-
rir-me / a Medina del campo, /
poble que fou de la meva mare, /
i que no té hedonismes / ni immi-
gracions que marginin / la llen-
gua i l’alliberin / del treball, dels
fills, de la família”.
J.P. Veu que vull dir? El vaig
escriure per un llibre de bi-
bliòfil: Trenta-tres poetes i tren-
ta-tres tipografies. Ha sortit fa
poc, però ningú en parla.
E.V. Aquí no passa res que no passi
a França, a Itàlia, a tot Europa.
J.P. Esclar. Però nosaltres no
tenim un Estat.
E.V. S’apunta a l’independentisme?
J.P. No, no. Sempre dic que sóc
espanyol perquè sóc català.
E.V. I què vol?
J.P. No ho sé, no hi ha solució.
Tant se val, jo només espero el
gran descans.
E.V. Ja sap on l’enterraran?
J.P. M’incineraran. No vull que
m’enterrin: la roba s’encarca-
ra, fas ferum, el cos es des-
compon, és horrorós!
E.V. Veig que el preocupa tot això...
J.P. Molt. Ja tinc pensada l’es-
quela. Una creu. A sota: Joan
Perucho. A sota: doctor honoris
causa. A sota: Premio Nacional
de las Letras Españolas. A sota,
en català: Medalla d’Or de la
Ciutat de Barcelona.
E.V. El català, al final.
J.P. Escolti: hi ha una cosa que
m’ha dolgut. Em donen el
Premi Nacional de les Lletres i
em felicita la ministra de cul-
tura i l’Aznar! I, en canvi, sap
qui encara no m’ha dit res? En
Jordi Pujol.
E.V. I el votava?
J.P. Sí, però ja no el votaré.
E.V. Quins han estat els millors es-
criptors catalans del segle XX?
J.P. Els tres millors escriptors
catalans del segle XX han es-
tat Eugeni D’Ors, Josep Pla i
Carles Riba, per aquest ordre.
E.V. No apunto ningú més?
J.P. Sí: Sánchez Juan. Ara ningú
se’n recorda, perquè es va po-
sar al costat de Franco.
E.V. Les culpes: del país.
J.P. I a qui vol que les doni?
Vostè creu que jo quedaré?
No, jo tampoc quedaré. Aquí
ningú es recorda de ningú.
E.V. En un article parafrasejava

Guerau de Liost per parlar de la
“muda enveja”. És enveja?
J.P. Podria ser. Els grecs eren
molt envejosos.
E.V. Llavors segur: Josep Ferrater
deia que els catalans som hereus
de l’home antic.
J.P. Miri: diuen que Dante par-
lava de “l’avara poverta dei ca-
talani”. No és cert. Ho sé per-
què tinc una primera edició
de La Divina Comèdia.
E.V. Què hi fa, amb el preu?
J.P. Així la meva dona tindrà
una referència, si se’l vol ven-
dre. Apunti: al vers 77 del cant
VIII del Paradís no diu: “Avara

poverta dei catalani”, sinó “di
Catalogne”, que és més gros.
E.V. Patim de pobresa moral?
J.P. Moral, no ho sé. Però els
nostres reis eren tan pobres
que quan se’ls torçava la
punta d’una corona l’havien
d’arreglar a cops de martell.
E.V. Què li agradaria que es digués
de vostè i la seva obra?
J.P. Que era un home honest i
que la meva literatura és pe-
tita i poètica.
E.V. Què vol dir amb “petita”?
J.P. Minsa. Els meus llibres són
com els versos d’en Josep Ma-
ria Junoy d’ Amour et paysage,
un altre escriptor menyspreat
per la crítica catalana.
E.V. Pla deia que darrere tota obra
literària hi ha una ferida moral.
Què en pensa?
J.P. Que potser sí.
E.V. Quina ferida moral hi ha dar-
rere la seva obra?
J.P. Això són coses íntimes. Un
fill meu va morir als 15 dies
d’haver nascut i el vaig haver
de batejar jo mateix, amb les
meves mans, perquè no hi
havia capellans. Hi ha fets a la
vida que et marquen per
sempre i no hi pots fer res.
E.V. El fa content estar al cànon de
Harold Bloom.
J.P. Pse. Això va animar els es-
pecialistes a interessar-se per
la meva obra. Però, a mi, m’és
igual. La felicitat no està a la
terra. Guanyes un premi i a
mesura que passen els dies hi
vas comptant menys. Ja no em
queda res per fer. He seguit el
meu àngel custodi, he com-
plert el meu destí, he tingut
una vida coherent. Ara ja no
m’interessen les lletres ni la
cultura. Només m’interessa
morir-me.


