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“Només som eterns quan
encarnem de manera intensa

allò que altres han viscut”
F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

Tot i que Carles Duarte (Barcelona, 1959) no
és un dels nostres poetes més coneguts, és
un dels més traduïts i estimats fora de
Catalunya. Molts el recordaran per la seva
vessant de dedicació a la política, sobretot
com a secretari general de Presidència de la
Generalitat, però ell continua entestat a
publicar llibres de poesia que dialoguen
amb la història i la sensualitat
mediterrànies. El seu darrer llibre, ‘El
centre del temps’ (Edicions 62), va rebre el
premi de la Crítica Serra d’Or, i recentment
ha reeditat el ‘Tríptic hebreu’ (Tres i Quatre),
un llibre que ja té diverses edicions en
català, s’ha publicat en hebreu i en castellà
i d’aquí a poc sortirà en francès

F.B.V. El seu ‘Tríptic hebreu’ s’ha
publicat primer cada llibre per
separat, i després en dues edicions
(La Magrana, 2002 i Tres i Quatre,
2004). Com és que té tant d’èxit?
C.D. Crec que és una de les obres
més interessants i ambicioses
que he escrit. També s’ha pu-
blicat en hebreu, ara es publi-
carà en edició francesa... És un
llibre dues parts del qual van
guanyar un premi [Cohelet el
Cadaqués a Rosa Leveroni el
1995 i Bensira el Vila de Mar-
torell el 1996]. Rellança la me-
va poesia i l’endinsa cap a un
territori que després he reprès,
com Khepri, El silenci, i el que
estic escrivint ara, Els immor-
tals, sobre les Metamorfosis d’O-
vidi; són llibres que reclamen
la consciència sobre el fet que
el que avui fem és continuar
escrivint un llibre que fa molts
segles que està començat. És
un desvelament, una reivindi-
cació, un recordar que som
mediterranis i que ho som per
la sensibilitat però també per
les mirades que al llarg dels
segles han vist el mateix mar i
s’han interrogat de maneres
diferents sobre la condició hu-
mana igual que avui ho fem,
sobre els mateixos referents
simbòlics, sobre el que som i la
nostra relació amb la natura.
F.B.V. Això és ser mediterrani?
C.D. En el món hebreu, igual
que en altres civilitzacions
mediterrànies, hi ha aquest
diàleg o aquesta tensió tan
interessant entre el misteri,
l’ocult, el desconegut que

pot ser l’origen espiritual del
que som, i al mateix temps
som gent sensual, gent com-
promesa amb la vida, ens
agrada sentir molt intensa-
ment, i per tant fem de la
natura i de nosaltres matei-
xos un exercici d’afirmació.
Hi ha, d’una banda, el debat
i la interrogació, el misteri, i,
de l’altra, la sensualitat, els
ponents, les albades, el tacte
de l’aigua i del mar. Això es
nota molt en la mitologia,
que al capdavall és una
construcció simbòlica que
ens recorda que el desig és

etern en nosaltres, i no es viu
com una condemna sinó com
un goig. En els mediterranis
hi ha aquesta lluita, que crec
que és molt creativa, entre fi-
losofia i art, entre reflexió i

goig de viure. El Tríptic hebreu
és un llibre molt vital i sen-
sual i alhora és una obra que
vol relligar amb el que ha es-
tat la saviesa de segles cons-
truïda pels antics hebreus.

F.B.V. És un llibre amb un marcat to
moral... De vegades fa sentències...
C.D. Quan vaig presentar l’edició
hebrea em va fer molta il·lusió
que el presentador digués: “A-
vui la literatura hebrea retroba
un llibre que des que va ser
concebut ja era un llibre he-
breu”. La moral és una part es-
sencial del món bíblic i de la
literatura hebrea, aquest com-
ponent sapiencial és inherent a
la manera d’entendre el pen-
sament hebreu, la religió, que
és molt filològica perquè se
centra en els textos i la seva
interpretació. El que busco és
una sintonia amb el món que
vull explicar, i en aquest cas és
a través del reflex dels textos
que jo rellegeixo al tríptic. No
és sorprenent que hi hagi tipus
de component moral en un lli-
bre escrit a partir dels textos de
Qumran, i els de la mar Morta
en conjunt; el manuscrit més
antic de l’Eclesiàstic va ser trobat
a Massada, el lloc on els jueus
van resistir l’últim setge dels
romans. També hi ha el Cohelet
(o Eclesiastès), una obra clau del
pensament central del món
jueu, i per això Salvador Espriu
s’hi refereix sovint, igual que al
Llibre de Job ; són visions d’un
Déu omnipresent que fa que
l’ésser humà tingui atacs d’es-
cepticisme o de distància o de
revolta per la duresa amb què
es manifesta en els seus actes.
És un llibre sapiencial, però és
un dels llibres poètics més bells
que s’han fet mai, el Cohelet, hi
ha fragments excel·lents, com
ara quan diu: “Tot té el seu
moment i sota el cel hi un
temps per a cada cosa”... Hi ha
tantes imatges... L’Eclesiàstic és
un llibre més moral, i a la ter-
cera part del llibre hi ha frag-
ments de la biblioteca de
Qumran, l’Himne a Sió, frag-
ments de les regles de la co-
munitat... textos que eren mo-
tiu de les seves inquietuds, de
les seves vivències. Sí que hi ha
un vessant moral, però no és
sinó un reflex dels textos per
als quals reclamo l’atenció del
lector d’avui.

L’home que toca els arbres
➤ Carles Duarte ha treballat al costat
d’alguns dels lingüistes més importants
del país, com ara Antoni M. Badia i
Margarit i Joan Coromines, i la seva ac-
tivitat professional ha estat lligada tant a
la lingüística –és expert en llenguatge
jurídic i administratiu– com a la políti-
ca. Ara en política és considera “a la re-
serva”, perquè assegura que tot i que ha
viscut aquesta etapa amb “un gran goig”,
“en la política és important que hi hagi
molta gent que assumeixi responsabili-
tats”, i fins i tot veu el canvi de govern
com una necessitat per tenir una demo-
cràcia madura.

Duarte reivindica els botons de puny i
el corbatí, no com a heterodòxia, sinó
com els únics espais en què els homes que
porten vestit poden expressar la seva

personalitat. “El corbatí –diu– és una
expressió, però tampoc no m’obsedeix
singularitzar-me, m’agrada i desinforma-
litza, és una manera de vestir que ningú
considerarà que és incorrecta ni irres-
pectuosa però que alhora convida al
somriure i a la cordialitat, que jo procuro
practicar d’una manera constant”.

Si la seva cara els sembla familiar per
altres motius, podríem recordar que Du-
arte també es va dedicar durant un temps
al teatre amateur, i fins i tot professional-
ment a la publicitat, participant, entre
d’altres, en campanyes d’Educa i d’Agfa.

La importància de la Mediterrània, per
a ell, “no és només reivindicar una sen-
sualitat i una manera d’interpretar la
vida, sinó formar part d’una comunitat
humana trasbalsada, que viu amb dolor,

amb patiment i manifestacions terribles
de crueltat. La Mediterrània ha estat es-
cenari de conflictes incessants al llarg
dels segles”. Una Mediterrània que tam-
bé inclou la ciutat de l’Alguer, una ciutat
on hi té molts vincles i amistats i on
l’estiu passat s’hi va fer una exposició en
què les obres del pintor Manlio Masu
dialogaven amb els seus poemes, que li
havien servit d’inspiració. Masu, a més,
és el pare de Franca Masu, una cantant
algueresa que ha enregistrat als seus
discos uns quants poemes de Duarte,
com també en canten la intèrpret sarda
Elena Ledda i Mariona Sagarra i Josep
Tero, entre d’altres.

Duarte viu de cara a la natura amb
petits detalls quotidians, com ara mati-
nar molt per poder veure les albades i
també tenir l’estrany costum de tocar els
arbres: “M’agrada molt; de vegades vaig
pel carrer, m’aturo i toco un arbre. Crec
que la gent no coneix la suavitat del
tacte de l’escorça de l’arbre”.


