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L ’ A P A R A D O R

Josep M. de Sagarra, L’aperitiu
(2a part). Edicions 3i4.

València, 2001.

E l desè volum de l’obra
completa de Josep Maria
de Sagarra, en edició

crítica a cura del filòleg expert
en Verdaguer Narcís Garolera,
és la segona part del llibre
L’aperitiu, que compta amb el
llenguatge viu i ric del singu-
lar assagista, dramaturg, po-
peta i narrador.

Manuel Rivas,
Què vols de mi, amor?

Proa. Barcelona, 2002.

R eedició en butxaca de la
traducció al català de
Lluïsa Soaz d’aquest re-

cull de setze narracions breus
del reputat escriptor gallec
Manuel Rivas. Amb aquests
magnífics contes Rivas va
guanyar el premi Torrente
Ballester i el Nacional de lite-
ratura el 1995.

E N T R E V I S T A

Rafael Argullol
Poeta, narrador i assagista

➤ ➤ ➤

XAVIER CARRION

“En tot el meu
projecte literari
hi ha un fil
conductor
i el que faig
és mantenir
aquest tronc
comú, però fent
experiments”

“En un poema,
s’ha d’utilitzar
el llenguatge
més nu
possible, per
això és el
gènere que
concentra més
l’essència”

L.D. Abans de publicar-lo, va deixar
que el manuscrit de ‘Davalú o el
dolor’ reposés quatre anys. ¿Te-
mia, potser, haver caigut en l’au-
tocompassió o en la morbositat?
R.A. Vaig deixar que reposés
no per por, sinó per una ne-
cessitat pròpia. La por era
molt relativa, perquè, sense
donar-te més dades, partia
d’un material molt autèntic.
A més, el meu tarannà lite-
rari és poc procliu al pate-
tisme i confiava que el meu
sentit de la contenció a l’ho-
ra d’escriure em salvés de
caure en la morbositat o en
l’autocompassió.
L.D. Per la resposta que ha obtin-
gut dels lectors, ¿diria que ha
evitat de caure-hi?
R.A. Estic molt content de la
rebuda que ha obtingut el
llibre. Cap dels lectors m’ha
dit que Davalú o el dolor cai-
gués en el patetisme. I, per-
sonalment, estic convençut
que ho he sabut evitar. A
més, per part dels crítics, ha
obtingut una acollida molt
bona i els mitjans se n’han
fet molt de ressò. Potser per-
què és un llibre una mica
especial.
L.D. Quins són els comentaris que
més li han fet els lectors?
R.A. La majoria de la gent
m’ha dit que, un cop han
entrat en el llibre, no podien
sortir-ne, no podien deixar
de llegir. Alguns m’han co-
mentat que encara que el
tema és fosc, al final de la
lectura s’han engrescat, per-
què l’obra acaba bé. Molts
altres han volgut felicitar-me
perquè, malgrat que és difí-
cil expressar exactament què
sentim quan estem patint un
dolor físic intens, consideren
que me n’he sortit molt bé.
L.D. ¿Creu que és un llibre molt
diferent de tota la seva produc-
ció anterior?
R.A. No. Des del primer llibre
que vaig escriure, l’any 1979,
he procurat mantenir una
coherència amb mi mateix.
En tot el meu projecte lite-
rari hi ha un fil conductor i
el que faig és mantenir
aquest tronc comú, però fent
provatures, experiments. No
m’agrada l’autor que sempre
està escrivint el mateix lli-
bre. Això sí, sense cap mena
de dubte, és el llibre en què
més he posat el cos en pri-
mer pla. També admeto que
és una obra peculiar, però jo
ja en tinc unes quantes, d’o-
bres peculiars! De fet, un dels
propers llibres que publiqui,
i que ara estic escrivint,
també ho serà molt.
L.D. Per vostè, ‘Davalú o el dolor’
és una novel·la densa?
R.A. En absolut! El que passa és
que hem arribat a un punt
en què la gent troba denses
obres que són absolutament
clares i transparents. De fet,
penso que cap dels meus lli-
bres és dens, parlant en el
sentit d’opac. Sempre he
cregut que fins i tot allò més
profund i complex pot ser dit

amb una gran claredat. El
que no faré mai és rebaixar
el més mínim els meus
plantejaments per intentar
arribar a més lectors, encara
que vulgui arribar al màxim
nombre de gent, evident-
ment.
L.D. A la seva obra anterior, ‘L’es-
molador de ganivets’, l’experi-
ència immediata i el dolor tam-
bé hi jugaven un paper molt
important...
R.A. Sí, però com que està es-

crit en vers, és un llibre pot-
ser més hermètic i exigeix
del lector més d’una lectura.
Per mi la poesia no és una
qüestió de forma, perquè
mai em posaria a discutir si
un poema rima o no, sinó
que és una qüestió de depu-
ració. En un poema, s’ha
d’utilitzar el llenguatge més
nu possible, per això és el
gènere que concentra més
l’essència.
L.D. Aquest va ser el seu tercer
llibre de poemes i el primer que
va escriure en català...
R.A. A aquestes altures, tot-
hom sap que vaig començar
a escriure en castellà perquè
els meus estudis els vaig fer
en aquesta llengua. I tothom
sap també que quan vaig
sentir-me prou segur per es-
criure en català, ho vaig fer.
No he volgut, però, renunci-
ar a cap de les dues llengües.
De fet, per mi, treballar amb
dos idiomes és una experi-
ència apassionant.
L.D. D’alguns dels seus títols n’ha
tret tant una versió catalana
com una de castellana. ¿S’auto-
tradueix o treballa amb els dos
idiomes?
R.A. Més que traduir un text
d’una llengua a l’altra, el
que faig és escriure dos lli-
bres diferents.
L.D. Comentava abans que l’obra
en què està treballant ara també
serà peculiar. ¿Ens en pot dir
alguna cosa més?
R.A. De fet, estic preparant
tres llibres. Un és sobre el nu
a la pintura, l’altre és un lli-
bre de converses que té rela-
ció amb l’Índia, i el tercer és
una mena de continuació
d’El caçador d’instants, que va
ser la primera entrega de la
triologia Quadern de travessia.
Tots tres els tinc bastant
avançats, però crec que el
més imminent serà la segona
entrega d’aquest projecte.
L.D. Ja té títol?
R.A. Si no hi ha canvis, es dirà
El fil de foc.

Teresa Jassà, L’armariet i altres
narracions. Lo Trull.

Calaceit, 2001.

Ú ltims textos de la cera-
mista i poeta Teresa Jas-
sà, que va morir el 1999.

Es tracta d’un recull de 13
contes dividit en tres blocs: Co-
ses d’abans, Coses d’ara i Coses de
demà. Tota l’obra de Jassà de-
mana que les persones s’en-
tenguin entre si per construir
entre tots un món millor.

Eric Scholosser, Fast Food. El
lado oscuro de la comida rápida.
Grijalbo. Barcelona, 2002.

T raduït per Francisco Ra-
mos, aquest assaig mos-
tra el treball d’investiga-

ció periodística i històrica amb
què Scholosser pretén modifi-
car la mentalitat nord-ameri-
cana pel que fa als costums
alimentaris. Amb aquesta in-
tenció destapa la part bruta del
negoci dels menjars ràpids.

Maria Antònia Casanovas,
Breu història de la ceràmica

catalana.
Els Llibres de la Frontera.

Sant Cugat del Vallès, 2002.

A quest llibre recull una
ordenada proposta de
síntesi de la història de

la ceràmica catalana des dels
seus orígens fins a l’actualitat.
A més, compta amb tot de fo-
tografies per il·lustrar els dife-
rents estils i èpoques.

M. Aguilar, J. Maymí, J. Ros i
X. Turró, El contraban.
Diputació de Girona.

Girona, 2001.

I nteressant número de la
col·lecció Quaderns de la Re-
vista de Girona escrit a vuit

mans i que fa un exhaustiu
recorregut pel món del con-
traban en totes les seves for-
mes: des del tabac fins als
electrodomèstics passant per
les drogues i la pornografia.


