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L ’ A P A R A D O R

Guillem Colom, Àguiles.
Poema en VII cants. Consell de

Mallorca. Palma, 2003.

G uillem Colom (Sóller,
1890 - Palma, 1979) va
ser president de la secció

de Mallorca de La Nostra Parla,
però també destaquen les seves
obres teatrals, assajos i traduc-
cions. El 1963 va ser distingit
com a mestre en gai saber.
Aquest poemari de Colom ini-
cia la col·lecció Mixtàlia.

Jordi Sabater Pi, Floquet per
sempre. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

V olum petit però de mol-
ta qualitat amb textos
que recullen el testimo-

ni del científic Jordi Sabater
Pi, que va portar Floquet a
Barcelona. El gruix d’aquesta
edició són les fotografies, di-
buixos i apunts del natural
que l’autor va fer del goril·la
blanc i d’altres primats.

Begoña Olivas, Empordà i Pla
de l’Estany. RACC / Edicions

62. Barcelona, 2003.

N ou volum de la col·lecció
Els 40 Millors Racons.
Aquesta guia ens ofereix

informació concreta sobre
punts d’interès, en aquest cas
de l’Empordà i el Pla de l’Es-
tany. Podem consultar mapes,
adreces, fotografies i descrip-
cions de paisatges, gastrono-
mia i costums folklòrics.

Giovanni Della Casa, Galateo.
Cátedra. Madrid, 2003.

T ractat d’urbanitat dis-
fressat de narració, edi-
tat i traduït per Anna

Giordano i Cesáreo Calvo. De-
lla Casa (1503-1556) va néixer
en una família de l’alta bur-
gesia toscana. Estudiós dels
clàssics i de la poesia, sempre
va estar interessat per les do-
nes, tot i ser clergue i haver
estat nunci papal a Venècia.

Pema Chödröm, Vés als llocs
que t’espanten. Traducció
d’Albert Figueras. Viena.

Barcelona, 2003.

L a monja budista nascuda
als EUA Pema Chödröm
ens diu que podem dei-

xar que les dificultats de la
vida ens dominin i ens con-
verteixin en unes persones
ressentides i porugues o bé
podem obrir el cor a una vida
més genuïna i plena.

Lluís Costa, Els mitjans de
comunicació a Girona

(1787-2003). Ajuntament de

Girona / Institut d’Estudis

Gironins. Girona, 2003.

R ecorregut pels més de
200 anys d’història dels
mitjans de comunicació

de la ciutat de Girona, amb
una voluntat clara de facilitar
la comprensió d’un fenomen
indestriable de l’existència de
l’individu en societat.

E N T R E V I S T A

Susanna Rafart
Narradora i poeta

➤ ➤ ➤

“Crec que
és un bon
moment per
a la poesia,
el millor
des de fa molt
de temps,
perquè hi ha
moltes veus
diferents i
autors d’edats
molt diverses”

L.D. Però a ‘La inundació’ sí que
n’hi ha molt, de lirisme...
S.R. Sí, però no és el lirisme
amb què jo més fàcilment
hauria jugat si no m’hagués
parat a pensar que un conte
no és el mateix que un poema.
A més, els mateixos personat-
ges m’exigien energies estilís-
tiques diferents de les que em
demana la poesia.
L.D. Per què afirma que “escriure és
un risc intern i extern”?
S.R. Intern, perquè encara que
la voluntat de l’autor sigui la
d’escriure, ha de saber quan
parar i com retroalimentar-se;
i extern, perquè l’escriptor es
pot trobar amb lectors que
estiguin acostumats a un to
seu determinat i que no es
prenguin gaire bé que el can-
viï per no repetir-se i per
avançar i fer coses noves. És
més fàcil que dintre del pa-
norama literari català siguis
només una única cosa.
L.D. Si hagués de triar quina eti-
queta li pengen, desitjaria que fos
la de poeta?
S.R. Hi ha gent que només vol
classificar-me com a poeta i és
cert que és la meva línia
principal d’actuació, però
també ho és que em ve de gust
escriure altres coses. Només es
pot posar l’ànima en una cosa
i, en el meu cas, és la poesia,
però també disfruto molt es-
crivint relats i fent crítica, per
això no m’agrada que em de-
fineixin només com a poeta.
L.D. També gaudiria escrivint una
novel·la?
S.R. A mi la novel·la concebuda
com ho feien al segle XIX
m’encanta. M’he passat molts
estius llegint Anna Karenina o
Guerra i pau. No obstant, se’m
fa difícil creure que aquest
model de novel·la pugui sub-
sistir en la nostra societat ac-
tual. Per això, si em plantegés
escriure’n una, seria sempre
partint de la idea que s’hauria
de tractar d’un text intens i
breu. De moment no n’he es-
crit cap perquè has de partir
d’un gruix de material que
encara no tinc, però potser un
dia sí que em vindrà de gust
posar-m’hi.
L.D. Vostè és filòloga i ha treballat
com a professora de secundària.
Ara només viu de l’escriptura?
S.R. Més que dir que en visc se-
ria més encertat dir que en
malvisc! Momentàniament no
exerceixo de professora per-
què m’he abocat en cos i àni-
ma al que m’agrada fer, es-
criure, però per desgràcia en
aquest país vius per la litera-
tura en lloc de viure de la li-
teratura.
L.D. Tornant a ‘La inundació’, els
contes del llibre són molt dife-
rents: hi ha narracions urbanes,
rurals, personatges molt diver-
sos... Buscava a consciència es-
criure un recull en què hi hagués
de tot?
S.R. El que volia exactament
era oferir un ventall. M’ha
agradat molt utilitzar el punt
de vista dels nens, perquè la
infància és l’espai de la simu-

lació, el lloc en què passen
moltes coses que des de fora
no es veuen. Però també
m’interessava parlar de gent
que viu al camp, de personat-
ges de ciutat o de persones
que habiten espais que no són
ni una cosa ni l’altra, sinó una
barreja que no se sap ben bé
què és. Volia un llibre molt
variat pel que fa a les edats i a
la personalitat dels personat-
ges.
L.D. I al final arriba l’aigua de la
inundació del darrer conte i s’ho
emporta tot...
S.R. Les inundacions són devas-
tadores, però en el meu llibre,
l’aigua només és el pretext
inicial a partir del qual es
destapen tots els enigmes i
enganys d’una societat que
viu permanentment en la
mentida. De fet, l’aigua és un
perill lateral en la història.
Volia fer veure que en el nos-
tre entorn el desastre no era
natural, sinó social.
L.D. El monòleg interior i la simu-
lació serien els punts d’unió d’uns
contes bastant diferents?

S.R. Els contes tenen una uni-
tat estructural i la mirada de
tots és semblant, perquè sem-
pre busquen desemmascarar
secrets, mostrar la dificultat
de la comunicació entre les
persones més enllà d’un nivell
superficial, fer veure que tots
nosaltres tenim racons molt
inèdits...
L.D. Definiria els contes de ‘La
inundació’ com a ‘densos’?
S.R. Més que densos, jo diria que
són vertiginosos, perquè, sobre-
tot al final, s’acceleren. És cert
que en una primera lectura
ràpida hi poden haver petits
detalls que es perdin, perquè
són relats concentrats, però
confio que el lector pensarà
que una segona lectura li val-
drà la pena.
L.D. Algú li ha retret que són contes
infeliços, però no hi està gaire
d’acord...
S.R. Per mi no es tracta de re-
lats pessimistes, sinó que re-
flecteixen el que ens trobem
al voltant. A la vida no sempre
estem rient, oi? A La inundació
no hi ha pràcticament humor
ni una mirada calderiana, pe-

rò en canvi sí que hi trobem
ironia, una ironia que ve pro-
vocada per l’obligada distàn-
cia que ha de prendre el nar-
rador per parlar de la realitat
que l’envolta.
L.D. Mirant els seus dos llibres de
narrativa, diria que hi ha algun
tipus de personatge que sovinteja
els seus relats?
S.R. Tots els meus personatges
acostumen a ser bastant soli-
taris. El perfil de protagonista
que potser em creix més és el
d’un home de 50 a 60 anys,
amb un sentit molt pràctic de
la vida i que ho relativitza tot,
des de la ideologia a la religió,
perquè li agrada anar al seu
aire.
L.D. Mentre escrivia els relats de ‘La
inundació’ ha anat escrivint al-
hora poemes o prefereix no bar-
rejar els dos gèneres quan està
creant un llibre?
S.R. Va una mica a tongades: de
vegades, he escrit tres contes
molt seguits i no hi he tornat
fins passat un temps, que he
aprofitat per escriure poemes.
Sempre vaig amb una llibreta
al damunt on apunto idees
que després, un cop han ma-
durat, materialitzo conver-
tint-les en poesia o narrativa.
L.D. El recull que seguirà a ‘La
inundació’ serà de contes o de
poemes?
S.R. Ja tinc acabat un nou llibre
de poemes que serà diferent
dels anteriors. Crec que potser
serà una obra més propera al
lector, que hi podrà trobar
temes que sempre m’han in-
teressat com ara la infantesa i
la poesia per ella mateixa. El
títol és provisional: si res no
canvia, es dirà Baies negres.
L.D. Quan creu que arribarà a les
llibreries?
S.R. Uf, som tants els poetes
que en aquest país volem pu-
blicar! No ho sé, suposo que
trigaré més a publicar-lo del
que voldria.
L.D. S’atreveix a donar un diag-
nòstic del moment actual de la
poesia catalana?
S.R. M’ho preguntes en una
mala època, perquè recent-
ment s’han mort poetes tan
importants com ara Miquel
Martí i Pol, Jordi Domènech i
Joan Perucho. Però malgrat
tot, crec que és un bon mo-
ment per a la poesia, el millor
des de fa molt de temps, per-
què hi ha moltes veus dife-
rents i autors d’edats molt di-
verses. A banda, continuen
existint revistes de referència
com Reduccions i col·lecions,
també de referència, com l’O-
ssa Menor i la d’Empúries i
Edicions 62, entre altres. A
més, els recitals de poesia te-
nen un públic fidel i cada ve-
gada n’hi ha més. No tinc una
visió catastrofista del futur de
la poesia, sinó que penso que
el moment és bo, cosa normal,
perquè les èpoques de crisi
sempre són productives pel
que fa a la producció de bons
poemes. De totes maneres,
també és cert que es podria
editar més poesia que la que
s’edita actualment.


