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L ’ A P A R A D O R

M. Josep Estanyol i Fuentes,
Judaisme a Catalunya, avui.
Pòrtic. Barcelona, 2002.

A ctualment la comunitat
jueva a Catalunya té uns
8.000 membres. En les

seves festes i celebracions re-
prenen la tradició mil·lenària
que expressa el judaisme en
tots els seus vessants, de l’or-
todox al reformista. Estanyol
descriu i analitza aquestes ce-
lebracions.

Joan Amades, Els Xiquets de
Valls. Edicions El Mèdol.

Tarragona, 2001.

D ins de la col·lecció Bibli-
oteca de Tradicions Popu-
lars, tenim un nou vo-

lum de les edicions en facsímil
de l’obra de Joan Amades. En
aquesta ocasió la introducció
és de Josep Bargalló i la temà-
tica està centrada en el món
casteller, actualment un feno-
men de masses.

Montserrat Comas i Güell,
Lectura i biblioteques populars a

Catalunya (1793-1914).
Curial/Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2002.

L’ objectiu d’aquest estu-
di és demostrar que la
vitalitat de la promoció

de la lectura i les biblioteques
populars a Catalunya durant
el segle XIX tenien una força
exemplar.

E N T R E V I S T A

Albert Roig
Poeta i assagista

➤ ➤ ➤

RAFAEL VARGAS

“Jo he
d’escriure amb
una absoluta
llibertat.
No puc
encadenar-me
al meu
dialecte,
com va fer
Maragall”

dispers. Els poetes que ara
m’acompanyen... potser els
seus versos aviat no em seran
tan presents, es difuminaran.
Per això els tornaré a llegir i
els tornaré a llegir. No sé si en
queden gaires coses, de totes
aquestes lectures, en els meus
versos. Si no poso cap citació
al capçal dels meus poemes és
que no n’hi ha. El poema no
ha nascut d’un altre poema.
Només hi ha quatre o cinc
imitacions confessades.
E.E. Si és un lector voraç, per què
no ha traduït mai poesia?
A.R. Mira et diré la veritat.
Quan tenia divuit anys vaig
traduir Rimbaud. És clar, a
qui podies traduir als divuit
anys si llegies els Poemes de
l’Alquimista de Palau i Fabre?
Vaig aconseguir l’adreça de
Palau. I em vaig plantar da-
vant la porta, amb les meues
versions rimades. De cop vaig
veure que Palau sortia amb
una dona morena, molt més
jove que ell. No vaig dir-li res.
Després vaig llegir les versi-
ons de Joan Brossa. Vaig veu-
re que encara no era el mo-
ment. I mira, passats els anys
vaig saber que Manoel de
Barros va fer el mateix que jo
davant la porta de Manoel
Bandeira. Palau i Fabre i jo no
hem estat mai presentats.
E.E. Per què no era el moment?
A.R. No ho devia ser perquè jo
era un mal aprenentet de
poeta aleshores. De fet no sa-
bia ni què era això que en
diem la poesia.
E.E. I ara, ho sap?
A.R. Puc dir-ne més coses que
abans. La conec més. Ens co-
neixem. Són molts anys de
relació. [Riu.]
E.E. Només cinquanta poemes en
vint-i-dos anys... són ben pocs i
suposo que molta feina. Per què?
Perquè és artesà del poema o
perquè és un aristòcrata de la
poesia?
A.R. I tu, com a lector, què en
penses? Un il·luminat no ho
sóc. Sé el que no sóc. No sóc
un aristòcrata de la poesia,
tampoc la meua artesania és
popular.
E.E. ¿Se sent satisfet amb el volum
de la seva obra en aquests vint
anys llargs o hauria volgut es-
criure més?
A.R. Fixa’t que no he escrit mai
un llibre de sonets o sextines
o proses poètiques. Com feien
Brossa i Riba, per exemple.
Puc escriure una o dues sex-
tines, dos o tres sonets, o un
romanç, o una dècima barro-
ca, o qualsevol altra subfor-
ma lírica. Fins que un dia
aquella forma ja no m’inte-
ressa, i només en quedaran
una o dues pàgines escrites.
Se xala molt. Però fent-ho així
com he fet no escriuràs més
de cent poemes. Cadascun
dels poemes té una forma i
intenció diferent. És molta
vida i molt poques satisfacci-
ons. Potser sí.
E.E. Vostè, com altres poetes dissi-
dents de l’estètica complaent, que
opten per una veu radical –Hac

Mor, Andreu Vidal, Víctor Su-
nyol, Arnau Pons, per dir-ne al-
guns–, ha estat bandejat bastant
sovint des del poder ‘experiencial’
fins fa ben poc. Però, a diferència

dels altres que he citat, vostè no
va callar i va treure el Roig més
bel·ligerant a ‘L’estiu de les pa-
parres’. Ara, mirat amb distàn-
cia, ¿creu que era la reacció en-
certada? ¿Creu que va servir, que
era necessari? O potser no calia?
A.R. Si vols que et sigui sincer,
no he emprès seriosament la
revisió d’aquesta part de mi,
la del libelista i el pelacanyes
tortosí. Certament a L’estiu de
les paparres i al pròleg d’El gos
del poeta hi ha tanta passió
com ironia. Per això hi ha
molta hipèrbole i molta ria-
llada lezamesca. És una crò-
nica del moment. No té més
importància. Té importància
pel que té d’homenatge a una
colla de poetes aleshores
marginats i que jo, i molta
més gent, considerava mal
llegits.
E.E. Als vuitanta, el seu dialecta-
lisme va resultar sorprenent. Ara,
amb tot, llegint ‘Córrer la taron-
ja’, sembla com si el seu dialec-
talisme s’hagués diluït un poc. I,

a més, bona part dels poetes
continuen fent servir un català
anestèsic. Sembla que ni el seu
exemple ha estat seguit pels al-
tres poetes ni vostè mateix s’hi ha
mantingut.
A.R. Jo he d’escriure amb una
absoluta llibertat. No puc en-
cadenar-me al meu dialecte,
com va fer Maragall. Hi hai
experimentat. L’hai mesurat.
I l’hai deixat rajar lliure. Però
no tot és Tortosa. En aquest
sentit sóc un poeta etimolò-
gic, com Verdaguer que s’a-
costa al català de Llull i de
Vicent Garcia. Així com Gar-
cia s’havia amarat del català
de Vic. Dec molt al català de
Vicent Andrés Estellés i al de
Blai Bonet i al de Ruyra, Car-
ner i Foix. Carner, a més, és al
llindar de les Illes. Puc es-
criure uns poemes en dialec-
te tortosí o menorquí, si sóc a
Fornells. Aquesta és la saó, la
substància del poema. No em
sembla tampoc que hagi re-
nunciat a res.


