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JOSEP LOSADA

“No m’agrada la casa que abandono
ni la llar a què em dirigeixo”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Susanna Rafart és
coneguda sobretot
per la seva obra
poètica, però amb la
publicació de ‘La
inundació’ (Proa),
ha tornat a la
narrativa per
oferir-nos dinou
relats amb uns
personatges que
veuen com la
simulació en què
basen la seva
existència es desfà

L.D. Les narracions de ‘La inunda-
ció’ parteixen d’històries reals?
S.R. Algunes sí. De vegades
l’espurna l’origina un esdeve-
niment que he observat men-
tre caminava, però d’altres
neixen d’anècdotes que
m’han explicat o d’algun es-
tímul literari. Com sempre, el
llibre sorgeix d’una barreja de
moltes coses. Quan tu obres i
tanques un text li dónes un
ritme i un sentit que l’allu-
nyen de l’anècdota que l’ha
originat (sigui real, fictícia o
mig inventada), i el conver-
teixen en un ens autònom.
L.D. En quins autors s’ha inspirat a
l’hora de crear els seus dinou
contes?
S.R. Per mi el mestre del relat
és sense cap mena de dubte
Txèkhov, tot i que també
m’agraden Juan Rulfo, Kafka
i, en català, Mercè Rodoreda i
Pere Calders. D’altra banda, hi
ha una sèrie de contes que
s’inspiren en textos més teò-

rics. De fet, quan començo el
llibre ja dono dues pistes,
perquè hi col·loco una cita de
Gérard Genette que explica
que un relat és l’expansió
d’un verb. La segona citació és
un vers de Walt Whitman,
perquè la poesia la tinc molt
propera encara que en aquest
cas estigui escrivint narrativa.
El conte titulat Les tres edats
s’inspira en la lectura de tex-
tos teòrics teatrals i en la
dramatúrgia clàssica, per
exemple.
L.D. Per què ha optat pel monòleg
interior i l’escriptura en primera
persona?
S.R. En primer lloc, perquè em
permetia mostrar en pocs
contes moltes maneres de dir
i de pensar diferents. Com
que els relats són breus, el
monòleg em donava la possi-

bilitat d’entrar directament
en el pensament dels perso-
natges i en el seu entretemps
de vida curt. En segon lloc,
permet al lector conèixer de
primera mà allò que els pro-
tagonistes volen amagar o es
diuen a ells mateixos. A més,
el fet que el monòleg interior
es repeteixi en tots els contes
dóna unitat al recull i permet
oferir una visió calidoscòpica
d’una realitat variada, diver-
sa i plural mitjançant uns
personatges que tenen la seva
pròpia veu. D’aquesta mane-
ra també diferencio molt en-
tre el meu jo poètic i el jo de
cadascun dels personatges
dels relats. Per contra, si ha-
gués utilitzat una tercera
persona, fàcilment m’identi-
ficarien amb el narrador de
les històries.

L.D. Creu que ‘La inundació’ és un
recull de contes molt diferent de
‘La pols de l’argument’, el seu
primer títol de narrativa?
S.R. Són obres que estan en
dues fases diferents. Al meu
primer llibre també hi havia
experimentació, però a La
inundació està més assentada,
ja que és el fruit d’un projec-
te pensat unitàriament. No és
que els contes hagin anat
sortint esporàdicament i per-
què sí, sinó que són el resul-
tat d’anar explorant diferen-
tes personalitats per acabar
en el darrer relat, que és el
que dóna títol al llibre.
L.D. També és el que dóna un sentit
global al recull.
S.R. Sí, perquè és un text coral
en què es produeix no només
una inundació d’aigua, sinó
de veus, que és la sensació que

volia donar al final. Aquest
recull de contes ha nascut
d’una manera semblant als
meus reculls de poesia: quan
acabes d’escriure un llibre et
quedes una mica òrfena; ales-
hores escrius un o dos poemes
més; quan vas pel tercer ja
intueixes que el que estàs es-
crivint té un nexe d’unió; a
partir d’aquí, decideixes crear
altres poemes que tinguin a
veure amb aquest lligam.
L.D. En ser el seu segon recull de
contes, li ha costat menys d’es-
criure que l’anterior, potser?
S.R. Tots els llibres costen
d’escriure! És cert que notes
que el bolígraf o l’ordinador
corren una mica més de
pressa, però també ho és, com
a mínim en el meu cas, que
cada vegada et tornes més
exigent amb el que crees.
Pensa que alguns contes es-
tan escrits fins a tres vegades
íntegrament i que els corre-
geixo una vegada i una altra,
perquè sóc molt dura.
L.D. Li és més fàcil escriure poesia
que narrativa?
S.R. En cap dels dos casos és fà-
cil. El que sí que és veritat és
que la poesia té un àngel molt
eteri i que per això no es pot
forçar. Un poeta ha de ser
prou valent per aprendre a
reposar el temps suficient
després d’un llibre per no
tornar-ne a fer un d’igual.
Amb el conte, en canvi, és di-
ferent: hi ha una altra mena
de complicitats.
L.D. Pot abandonar un conte i re-
prende’l més tard o un altre dia?
S.R. Quan escrius un relat has
de saber que tindràs prou
temps per acabar-lo, perquè
m’ha passat en diverses ocasi-
ons que quan reprenc un text
ja no sóc capaç de recuperar el
mateix to que havia utilitzat
la primera vegada.
L.D. Reposa de la poesia escrivint
narrativa?
S.R. Sí, i a la inversa, també.
De fet, la poesia i la narrativa
en el meu cas es van conta-
minant mútuament fins al
punt que escric contes poè-
tics o poemes en prosa. En
part he acabat sent una au-
tora nòmada en el desert,
perquè ja no m’agrada no-
més ni la casa que abandono
ni la llar a què em dirigeixo.
No obstant, procuro no con-
taminar de temps cronològic
els meus poemes ni caure en
l’error de buscar un llen-
guatge volgudament líric
quan escric narrativa.

Un torrent de veus
➤ La inundació (Proa), el segon llibre de
contes de Susanna Rafart, aplega dinou
històries narrades amb la tècnica del
monòleg interior. Els protagonistes d’a-
quests relats (personatges de totes les
edats, tant del camp com de la ciutat)
expressen una realitat que, sota l’apa-
rença de normalitat, en el fons amaga
crisis personals, infelicitat o solitud.

Es nota de seguida que els contes els
ha escrit una poeta, perquè tot i que no
estem davant de prosa poètica, els relats
destaquen per la importància que l’au-
tora dóna al lirisme, el ritme, la metà-
fora i el detallisme.

A Susanna Rafart li ha interessat pre-
sentar en cada conte una manera dife-
rent de narrar. Per exemple, el relat ti-
tulat Un punt de dolç està escrit en una
única frase, mentre que el que tanca el
llibre i li dóna títol, La inundació, perse-
gueix crear l’efecte que la inundació no
és només d’aigua de pluja, sinó de veus.

Alguns dels personatges que podem
trobar en el recull són un “cadàver di-
plomàtic” exposat en la zona internaci-
onal d’un aeroport, una mare de classe
alta que es deixa entabanar en comprar
una catifa persa a molt bon preu però
plena de larves, un pagès jubilat que s’ha

quedat sense terres perquè l’han expro-
piat per construir una carretera...

Col·laboradora habitual del suple-
ment Cultura de l’AVUI, Susanna Rafart
s’ha dedicat fonamentalment a la poe-
sia, tot i que ja havia publicat un llibre
de narracions amb el títol La pols de
l’argument (Edi-Liber), que va ser selecci-
onat per a l’obra Antologia de contes cata-
lans contemporanis (Lateral).

Rafart és autora dels poemaris Olis so-
bre paper (Eliseu Climent), Reflexió de la
llum (Columna), Jardins d’amor advers (E-
ditorial Moll) i Pou de glaç (Proa), un re-
cull de poemes, aquest últim, amb què
va guanyar el premi Carles Riba 2001.
Llicenciada en filologia hispànica i ca-
talana, també ha editat un Diccionari de
la rima (Edicions 62).


