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“Les nostres
vides no
aconsegueixen
la plenitud
manant sobre
els homes sinó
servint-los;
governar és
una servitud i
un privilegi”

F.B.V. El tema religiós no és que es-
tigui ben bé de moda... Com a
poeta, com viu aquesta dimensió
religiosa?
C.D. M’agrada entendre des de
la percepció dels límits, i per
tant des d’una clara consci-
ència de fragilitat, del que és
efímer en nosaltres i una clara
consciència que l’ésser humà,
en general, a l’hora de jutjar
els altres i d’interpretar el
món és desmesuradament ar-
rogant. La figura de Déu és
una figura que amb indepen-
dència de les creences de ca-
dascú resitua l’home en la se-
va veritable dimensió. Ens
convida a la interrogació, al
misteri, però també a la hu-
militat, a dir-nos que no som
exactament el centre del
món; també ens hi convida la
ciència quan s’endinsa en un
cosmos que se’ns representa
infinit i que a més s’expan-
deix. Ens posa davant d’un
horitzó que en fer-se infinit
ens despulla i per tant ens
dóna una necessària mirada
de modèstia i d’humilitat que
ens ajuda a ser més savis i més
generosos amb els altres, pot-
ser al capdavall també a ser
generosos amb nosaltres ma-
teixos.
F.B.V. I la política també hi cap, a la
seva poesia?
C.D. És que la meva experiència
política m’ha donat l’ocasió
de conèixer de més a prop
molta gent, i d’acostar-me als
somnis i neguits, al que tras-
balsa la vida de les persones, i
per a mi ha estat una nova
lliçó d’humilitat veure que
totes les vides són importants,
precioses i tenen un gran va-
lor. En el món de la política
moltes vegades sobra l’arro-
gància, la convicció que, per-
què has estat triat per dirigir,
la teva opinió sempre és la
bona, un error que crec que és
comú en el món de la política
i en molts altres en què s’e-
xerceix una direcció sobre un
grup ampli de persones.
F.B.V. Ho ha vist gaire, això?
C.D. Sí. Costa entendre com en
som de limitats i com de ve-
gades el que envolta la políti-
ca pot provocar que qui pro-
tagonitza un càrrec de govern
pot arribar a emborratxar-se;
aquest embolcall fa que un es
pugui creure que és realment
important quan no ho és; tots
som, al capdavall, dignes de
respecte i les nostres emoci-
ons, en allò que és essencial,
fa segles que existeixen, en
allò que és essencial existiran
sempre; només som immor-
tals, només som eterns, amb
independència de les creences
religioses de cadascú, quan
encarnem d’una manera pu-
ra, intensa, total, allò que al-
tres han viscut i allò que altres
viuran. Les nostres vides no
aconsegueixen la plenitud
manant sobre els homes sinó
en tot cas servint-los; la res-
ponsabilitat de governar és
més una servitud i un privile-
gi que no pas el reconeixe-

ment d’una superioritat d’un
sobre els altres.
F.B.V. També tracta la importància
de la llengua i la cultura.
C.D. És que cada paraula és un
tresor, hi ha tantes emocions,
tants sentiments, tantes
imatges, tants símbols de-
sats... Són moltes les persones
que les han dites abans que
nosaltres, i que n’han fet una
expressió, d’allò que era es-
sencial per a elles. Des de co-
ses que avui ens poden sem-
blar molt elementals, com les
eines del camp, que són fruit
d’una construcció cultural de
civilització de segles, fins als
conceptes més abstractes que
et permeten de dir l’amor, la
interrogació sobre el misteri...
Totes aquestes paraules, des
de la més elemental fins a la
més ambiciosa tenen un tre-
sor de vida. Està bé prendre
consciència i venerar en les
paraules allò que altres han
estat en tu. Aquests dies vivim
envoltats d’expressions espec-
taculars com la del Fòrum i la

d’El cos i el cosmos i la d’Eros
primitiu, que ens ajuden a en-
tendre la condició humana, a
entendre que hi ha una insis-
tència en el mateix i hi ha in-
terpretacions màgiques o in-
tuïtives o si es vol més racio-
nals sobre l’existència huma-
na, però al mateix temps estàs
treballant sobre la mateixa
matèria, i això és el que és
bonic, aquesta matèria feta de
sentiments, d’experiències,
que les paraules, en definiti-
va, recullen i transmeten.
F.B.V. La paraula i el vi...
C.D. El vi forma part de la rei-
vindicació de la sensualitat i
la mediterranitat. El vi és part
de la nostra manera de sen-
tir-nos vius i d’estimar la na-
tura, saber-la treballar i sa-
ber-la respectar. Crec que
moltes vegades a ciutat la
gent respecta poc la natura
perquè la comprèn poc, per-
què en fuig i l’evita. Nosaltres
vivim com protegits, aïllats,
com si la natura l’ocultéssim a
sota de l’asfalt. Moltes vegades

veus gent que arriba al final
del dia i ni ha mirat el cel ni
els paisatges que l’envolten,
més enllà del que les façanes
que tenia més a prop li per-
metien veure. Faig una rei-
vindicació de la manera de
sentir el temps, de la manera
de sentir l’aire. I el vi és una

manera de retrobar-te amb la
natura. També tinc una rela-
ció molt propera a la terra.
Gaudir del vi, de l’oli, del que
ens permet ser humans, és
una manera d’estimar la vida.
F.B.V. Darrerament torna a ha-
ver-hi músics que utilitzen l’obra
dels poetes contemporanis, Enric
Casasses, David Castillo, Gerard
Vergès, i a vostè mateix l’han
cantat força...
C.D. La poesia és una forma de
literatura que ja des de l’èpo-
ca d’Homer no és mai com-
pleta fins que no s’acompanya
de la veu, i ho notes perquè
costa que es venguin llibres de
poesia però quan es fa la Set-
mana de la Poesia hi assisteix
molta gent. La gent entén i
sap que la paraula poètica no
és mai completa sense la veu.
I quan la veu és cantada és
una forma més rica, més ca-
paç de transmetre amb pleni-
tud, de donar-hi matisos, de
desvelar i de fer aflorar el que
hi ha ocult, bategant, en el
fons del poema. Hi ha poetes

que s’han mostrat insistent-
ment contraris a deixar que
cantants interpretessin els
seus versos, però a mi em
sembla que la poesia necessita
ser dita i està molt bé que si-
gui cantada com ja fa segles
que ho era.
F.B.V. Ara que es publiquen les
obres completes de molts poetes i
que fa vint anys del seu primer
llibre, creu que ha arribat el mo-
ment d’agrupar la seva obra,
molta de la qual resta dispersa?
C.D. Potser sí... però no m’ho he
plantejat. He enllestit un lli-
bre que es diu El dolor de la
tarda, que sortirà a Edicions
62, i estic escrivint dos llibres
més, Els immortals i Mar íntim,
que és una col·laboració amb
un fotògraf. No visc amb l’ob-
sessió de fer balanç, tot i que
El centre del temps ja ho era una
mica, però no amb voluntat
d’antologia sinó d’escriure
amb poemes nous la síntesi
del que jo havia après com a
escriptor. El dolor de la tarda,
en canvi, és un llibre que

parla de la mort i l’amor, del
desig i l’absència, i Els immor-
tals és un llibre que recupera
el fil d’El silenci, amb els poe-
mes sobre Plotí, etcètera. Pot-
ser sí que seria el moment
d’editar una obra que faci la
meva lectura d’avui del que
he publicat fins ara, tot i que
no ho visc com una necessitat
imperiosa.
F.B.V. És dels poetes catalans vius
més traduïts. Té nou llibres tra-
duïts al castellà, també un parell
o tres al francès i d’altres a l’ita-
lià, l’anglès, l’hebreu, l’islandès, el
polonès, el romanès...
C.D. Sí, i ara sortirà un segon
llibre en hebreu, El somni. Jo
crec que és a causa d’un esforç
personal i a l’amistat. La tra-
ducció poètica té molt a veure
amb l’enamorament: un no
tradueix un llibre, en poesia,
si no és perquè realment s’es-
tima molt aquella obra, per-
què no hi ha un afany comer-
cial al darrere, com a mínim
en la major part dels casos.
Darrere de les traduccions de

la meva poesia hi ha persones
que s’estimen la meva obra,
com ara Marie-Claire Zim-
mermann, Ioram Melcer,
GuH. Tulinius, són persones
que han conegut la meva obra
i l’han estimada. Hi ha un es-
forç que és el d’anar als festi-
vals de poesia, de llegir poe-
mes..., però jo no em passo la
vida trucant o escrivint a la
gent perquè em tradueixin!
No tindria cap sentit, vaja, no
ho fas perquè t’ho demanen o
perquè en tens l’obligació, si-
nó perquè ets dius: “M’agrada
que aquest llibre que m’esti-
mo molt sigui també meu en
traduir-lo”, perquè és una
manera de fer-lo part de la
teva vida, quan el tradueixes.
F.B.V. També és Cavaller de les Arts
i les Lletres de França. Allà l’esti-
men força...
C.D. No em puc pas queixar.
Em fa il·lusió formar part
d’aquest orde en què hi ha
persones que admiro molt,
com en Jordi Savall i d’altres;
és un reconeixement que em
va fer molta il·lusió, perquè,
no ens enganyem, la cultura
francesa per a tots nosaltres
ha estat essencial, n’hi ha
prou de recordar Palau i Fa-
bre, Sarsanedas, els Miró, l’A-
pel·les Fenosa..., és molt el
que del nostre art té a veure
amb París i amb França, i
m’agrada de sentir-m’hi vin-
culat d’aquesta manera. París
és un espai cordial per a la
literatura catalana i per a
l’art, i és bo reivindicar-lo i
reivindicar la poesia francesa
actual.
F.B.V. Que amb prou feines conei-
xem...
C.D. És que normalment es
tradueixen els clàssics, i un
dels problemes importants és
que en poesia ens costa inte-
ressar-nos per la contempo-
raneïtat. La nostra poesia mi-
ra massa cap a dins. Hi ha
gent que passa massa temps
pendent de l’espai de prota-
gonisme escàs que un pot te-
nir en un camp en què això
no hauria d’obsedir-nos. N’hi
ha molts que es pregunten si
surten en tal o qual antologia
o si els han convidat en
aquesta lectura o aquell acte
i si això vol dir que ja no
pensen en ells... Això és ma-
laltís. El creador s’hauria de
preocupar sobretot de la seva
obra. A més, un cop superat
aquest espai petit, vivim ob-
sedits amb Madrid i amb Es-
panya; hi ha molts escriptors
catalans que el seu nord aca-
ba a les Castelles, i la seva
obsessió és que els tradueixin
al castellà, que ja està bé.
Vaig tenir la sort de treballar
durant deu anys amb el lin-
güista català més internacio-
nal que hi ha hagut, Joan
Coromines, i em va treure
molts complexos de sobre:
quan llegeixes poemes a París
o a Austràlia o a Buenos Aires
la gent respon i et mira amb
respecte. Jo he intentat que el
meu horitzó no fos aquí ni
Madrid, sinó tot el món.


