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Ana Hatherly és una de les grans

poetes de l’avantguarda de la

segona meitat del segle XX. Mentre

se li reten homenatges a Portugal,

per primer cop podem llegir en

català ‘51 tisanes’, una de les seves

obres més personals, publicada per

l’editorial valenciana Perifèric
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IV
Reportatge sobre
l’edició a Mallorca
. .....................................................
A Mallorca, en pocs anys, una
sèrie d’editorials (El Gall, El
Salobre, Hiperdimensional, a
més de Moll, Documenta Balear,
Lleonard Muntaner, entre
d’altres) estan fent una feina
molt valuosa en favor de la
literatura en català.

XII
La correspondència
de Fuster i Maluquer
. .....................................................
Edicions Tres i Quatre ha
publicat Joan Fuster.
Correspondència. Vol. 8. Joaquim
Maluquer i Sostres, 2a part,
volum que recull part de les més
de 900 cartes que es van escriure
Fuster (a la foto) i Maluquer entre
el 1951 i el 1991.

XVIII
Mostra de l’artista
Jean Hélion
. .....................................................
Al Museu Picasso de Barcelona i
fins al 19 de juny hi podem veure
una mostra de 139 obres de Jean
Hélion, de qui aquest any es
commemora el centenari del
naixement. Aquest exposició ja es
va veure al Pompidou de París i
després anirà a Nova York.
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Amb el suport de

Generalitat
de Catalunya

Una obra única
➤ Amb la publicació de 51 tisanes per la
nova editorial Perifèric, de Catarroja, i
en traducció de Xulio Ricardo Trigo i
Júlia Cortès Ortega, el lector català pot
accedir a una de les obres més personals
de l’avantguarda literària portuguesa.
Poemes en prosa que beuen d’un món
plàstic amb grans influències barroques,
l’obra d’Ana Hatherly, reconeguda arreu
del món, era encara un gran secret a
Catalunya i també a l’Estat espanyol.

La veu d’Ana Hatherly és àmplia i
profunda, la memòria és com un “con-
servatori de combats”, “crit inaudible”
d’un “poeta-pintor que amb la pròpia
vida crea el seu art de la mirada”. Les
paraules riuen, però, i el camí cap al

misteri posseeix la innocència d’una
criatura davant d’un univers que s’en-
sorra. Reflexió, rigor, concisió, ironia,
coherència i la capacitat d’estar al da-
vant del seu temps marquen l’existèn-
cia d’una filòsofa escriptora que pensa
l’injustificable, el desig, la inadequació
amorosa, la desaparició, l’invisible. La
seva obra ha estat distingida amb pre-
mis com ara l’Evelyne Encelot, a França,
i l’Hanibal Lucica Sonnet Days, a Croà-
cia, a més de prestigiosos guardons dins
de l’àmbit de la seva llengua, com ara el
Grande Prémio de Ensaio Literário, de
l’Associação Portuguesa de Escritores
(1998) i el Prémio de Poesia do PEN
Clube Português (1999).

Doctora en literatures hispàniques a la
Universitat de Califòrnia, a Berkeley, cate-
dràtica de la Universitat Nova de Lisboa i
especialista en el Barroc, Ana Hatherly in-
vestiga des de fa més de 40 anys el con-
cepte d’escriptura en les seves diverses
formes: és poeta, pintora, assagista, cine-
asta, narradora i es va integrar en el cor-
rent experimentalista dels anys 60. El mes-
tre, Tisanes, Eros frenético i Anagramático són
obres úniques de la literatura portuguesa,
sempre des de la seva singular exploració
de la visualitat del text. Als ulls d’Ana
Hatherly s’hi pot llegir la visió justa i ri-
gorosa; però també s’hi endevina el foc,
contingut i una mica distant, la tragicitat
neta i lúcida, la bogeria de mirar i la ne-
gativa a la resignació, perquè existeix una
eròtica del caminar. Què posseeixen els
escriptors, al capdavall, va escriure Yeats,
sinó “els seus cecs i estupefactes cors”?

E N T R E V I S T A

Ana Hatherly
Poeta portuguesa

➤ ➤ ➤

LEONARDO NEGRÃO

A.M.G. “No és al mirall que ens hem
d’observar. Homes, mireu-vos al
paper”. En aquestes paraules de
Michaux hi ha una síntesi de com
pot ser considerada la seva obra,
exploradora del concepte d’escrip-
tura. Hi està d’acord?
A.H. La frase té molt a veure
amb mi. En certa manera,
pertanyem a una mateixa fa-
mília, però Michaux integra la
família surrealista i jo no. Ve
de l’automatisme i de la droga
i d’interessar-se per ell mateix,
d’allunyar-se de la realitat. Jo
no vinc d’això, vinc només del
meu interior, però és molt di-
ferent del seu. Quan treballo,
el meu interior beu d’una me-
ditació sobre l’escriptura i
l’acte creador. Intento desco-
brir on és el misteri de la cre-
ativitat. Què es crea i com?
Aquesta és la base del que faig.
A.M.G. Hi ha a la seva obra una idea
latent, la d’una rellevància estruc-
tural de l’escriptura –que engloba
poesia, pintura, cinema–, com la
nena que va ser l’Ana Hatherly,
d’aparença nòrdica, però nascuda
al nord de Portugal.
A.H. No vaig tenir una infància
feliç, va ser molt solitària,
sense germans, sense ningú de
la meva edat amb qui jugar, en
una època en què l’educació
era molt severa dins la burge-
sia. Més tard ho vaig agrair,
perquè em va preparar per a
les asprors que van venir. Hi
havia també aspectes màgics.
La meva àvia, que em va edu-
car, explicava històries que
encara em sé de memòria. Es
vivia dins la tradició cultural
de l’època, molt de la regió del
nord, es creixia a casa amb les
criades, es convivia amb la re-
ligió. Existia un concepte del
sagrat, del diví i, sobretot, del
ritual. El ritual va ser molt
important en la meva forma-
ció. Me’n recordo quan la me-
va àvia em portava a les esglé-
sies, si més no a una del segle
XVIII, que encara avui existeix,
la Capela das Almas. Aquelles
novenes al capvespre en el mes
de maig plenes de flors i en-
cens... Veia els àngels que em
deien adéu amb la mà. Tenia
al·lucinacions. Durant l’ado-
lescència vaig rebutjar aquest
tipus de coneixement. Passats
els anys vaig reconèixer l’erra-
da i estic molt agraïda per ha-
ver tingut accés a aquesta for-
ma de cultura. Molts dels
meus alumnes no l’han tingu-
da i són molt més pobres.
A.M.G. La qual cosa ens porta a les
seves arrels barroques. L’artista
barroc veu –ho va dir a ‘O Ladrão
Cristalino’– l’invisible, i procura
mostrar-lo. ¿És en aquest dins-fora
que evoluciona la seva activitat,
pensa les paraules, el seu clamor,
com diu en un dels seus poemes?
A.H. És exactament això: intento

aquest diàleg impossible entre
allò visible i l’invisible. La crea-
tivitat passa per aquesta relació
amb el sagrat, per voler tornar
visible l’invisible, allò que pot-
ser mai no serà del tot possible.
No es tracta necessàriament de
voler-hi veure, sinó, més aviat,
de veure-hi per dins.
A.M.G. Tenint en compte que lletres i
arts s’associen en una perspectiva
barroca, ¿l’escriptura neix d’ella
mateixa, a penes del joc intel·lec-
tual, de la subversió del riure, no?
Hi ha distància, rigor, però dins
d’una tragicitat...
A.H. Això és veritat. El riure ve
de l’esperit lúdic del Barroc,
durant la infantesa vaig viure
envoltada de formes del Bar-
roc, fins i tot a casa meva. En-
cara hi visc avui. Es tracta d’un
art que va més lluny, per bé
que s’hi pensi com un art de-
coratiu, lligat als palaus, és a
dir al poder. Quan vaig co-
mençar a conèixer la literatu-
ra, hi vaig parar atenció. Allò
que més em va impressionar
va ser la intensa dedicació ne-
cessària, la possibilitat de ju-
gar en la profunditat absoluta.
Fent-ho, toquem l’arrel de les
religions més antigues. El
pensament zen es basa en el
riure. Però quina mena de
riure? En el riure sense conse-
qüències. Freud ja ho va expli-
car. Els barrocs són artistes
–sigui en la pintura, en la li-
teratura o en la música– d’un
rigor absolut. No es pot fer cap
joc sense una regla molt pre-
cisa, perquè d’una altra ma-
nera no hi ha joc, sinó disper-
sió. I el Barroc és un art de ri-
gor, com ara Bach.
A.M.G. La qual cosa ens porta a les
seves arrels musicals...
A.H. Vaig estudiar música i volia
especialitzar-me em música
barroca. Amb aquest art vaig
aprendre la severitat i el desig
de seguretat tècnica que m’a-
juden en tot allò que faig.

Aquesta disciplina, aquest ri-
gor, em van ser suggerits en la
infantesa.
A.M.G. Com si el privilegi d’una es-
tètica passés per la clarificació de
la continuïtat entre temporalitat i
eternitat, entre matèria i esperit.
A.H. Aquest seria el fonament
del Barroc i de la meva feina.
En assimilar-se al rigor, s’és
lliure per jugar o no. Tot és joc,
la vida és joc, en el sentit me-
tafísic, en la mesura que hi ha
una regla per a una realització
que pot ser en duel o no. Visc
en la frontera entre el diàleg i

el duel amb tot. Aquest és el
costat subversiu de la meva
feina. Estic tot just en un duel
per l’extrem del rigor de la
meva voluntat d’entendre i
d’expressar.
A.M.G. ¿Pensar sobre la naturalesa
de la poesia, de la música, de l’art
és, en una última anàlisi, fer-ho
sobre qüestions teològiques o me-
tafísiques?
A.H. No tant teològiques, però sí
metafísiques, de certesa.
A.M.G. ¿Per això el filtre dels mestres
zen en la seva obra, aliada amb la
tradició del pensament occidental?

A.H. És també una contradicció.
Em vaig interessar per la veri-
tat, per les religions orientals,
no va ser només pel budisme;
les vaig estudiar amb molta
cura durant els 60, quan eren
fonamentals i sorgien com a
tendència de l’època. Era una
manera de subversió, de con-
trariar la meva religió profun-
dament occidental, catòlica.
Avui no estic obligada a prac-
ticar-ne cap, perquè reconec
un principi superior en totes.
Aquest és l’aspecte que m’in-
teressa, el diví, el sagrat, des-
enquadrat de l’institucional.
Vaig aprendre, tot i això, al-
guna cosa amb totes les con-
fessions religioses.
A.M.G. D.H. Lawrence deia que és
necessari ser terriblement religiós
per ser artista...
A.H. Religiós i eròtic. No hi ha
cap religió verdaderament
deslligada de l’erotisme, passa
dins el catolicisme, en la reli-
gió cristiana. I ho veiem als
escrits barrocs, sobretot als de
les monges. Vaig estudiar molt
l’escriptura de les dones. Hi ha
un erotisme extraordinari en
la poesia al que és diví. Són tex-
tos deliciosos, sobretot els de
Soror Maria do Céu, sobre la
qual vaig fer la meva tesi de
doctorat. Continuo fent, en
aquesta àrea, un treball d’in-
vestigació amb exalumnes
meves ja doctorades: estic
projectant una gran antologia
de poesia barroca temàtica,
començant amb les aus, les
flors, els fruits, les pedres pre-
cioses..., la qual cosa ens por-
tarà després al contrast entre
l’amor humà i l’amor diví,
present en una santa Teresa
d’Àvila i en sant Joan de la
Creu. Però s’han d’entendre
aquests textos en un sentit
elevat. L’erotisme és una de les
forces de la creació. No hi ha
creació sense erotisme.
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Ziauddin Sardar i Merryl
Wyn Davies, Inshallah.

Comprendre l’Islam. Traducció
de Rosa M. Piquer. Intermón

Oxfam. Barcelona, 2005.

A questa obra constitueix
una anàlisi històrica, lú-
cida i concisa sobre la

riquesa i la diversitat de l’Is-
lam. Un 20% dels habitants
del món són musulmans, per
tant, el seu futur va lligat al de
tota la humanitat.

Josep Varela,
Memòria de Lleida.
Pagès Editors.

Lleida, 2005.

E l matemàtic Josep Vare-
la, preocupat pel poc co-
neixement de la història

que, en general, tenen els ciu-
tadans, va iniciar el 1987 una
col·lecció de llibres d’entrevis-
tes amb personatges lleida-
tans. Aquest llibre recull un
total de dotze converses.

Joan Portell Rifà, Montserrat.
Geoestel. Barcelona, 2005.

V int caminades accessibles
a totes les edats per gau-
dir de la muntanya, dels

millors paisatges i dels indrets
més bonics. Sempre per ca-
mins ben fressats, sense difi-
cultats tècniques ni d’orienta-
ció. Montserrat sempre guarda
alguna sorpresa: aquesta és la
seva manera de convidar-nos a
anar-hi i a tornar-hi.

Marc Pérez, Què pensa Lluís
Gavaldà. Dèria Editors i

Proa. Barcelona, 2005.

E l líder de la banda de pop
Els Pets, Lluís Gavaldà,
s’esplaia en aquesta llar-

ga entrevista en temes relacio-
nats amb la política i amb la
identitat catalana. “Els cata-
lans estem massa acostumats a
demanar permís per existir i
perquè ens concedeixin coses
que hauríem d’exigir”.

Diversos autors, Castellers de
Barcelona. 35 anys.

Dux. Barcelona, 2005.

A mb el subtítol Un segle i
mig de castells a la ciutat,
aquest llibre repassa la

història de la colla castellera a
través de les veus de Raimon
Cervera, Josep Dàvila i Claudi
Dòmper, tots tres experts en el
tema i que en algun cas han
estat membres actius de la
colla.

Ada Parellada, Dinars de tàper.
Trucs i receptes per a menjar bé

a la feina. Mina.

Barcelona, 2005.

N ou llibre de temàtica
gastronòmica dels
molts que ha publicat

en els últims mesos la cuinera
Ada Parellada. En aquest cas
ens orienta sobre què podem
fer-nos per dinar a la feina de
manera senzilla però no per
això poc saborosa.

Dalai Lama, El bon cor.
Una trobada entre budisme i
cristianisme. Viena, 2005.

R ecull de les paraules
que el Dalai Lama va
pronunciar durant el

seminari anual de la Comu-
nitat Mundial per a la Medi-
tació Cristiana, que per pri-
mera vegada va convidar un
representant d’una comuni-
tat espiritual diferent de la
cristiana.

Lluís Gimeno Beti,
Els orígens de la llengua.

Bromera. Alzira, 2005.

S íntesi de la història del
català des del seu naixe-
ment fins al segle XIII

escrita pel filòleg Gimeno. Es
tracta d’un període en el qual
actuen una sèrie de fenòmens
culturals, històrics i polítics
decisius que van donar a la
primitiva llengua llatina la
fesomia romànica posterior.

Pau Arenós, La memòria
dels plats. Ara Llibres.

Barcelona, 2005.

E n un moment en què la
cuina catalana d’avant-
guarda i els seus grans

xefs triomfen a tot el món, el
periodista i expert en gastro-
nomia Pau Arenós reivindica
en aquest llibre la cuina més
popular, la cuina dels plats de
cada dia, la cuina de mercat,
la cuina de la iaia.

E N T R E V I S T A

Ana Hatherly
Poeta portuguesa

➤ ➤ ➤
A.M.G. Escriu, si més no a les ‘Tisa-
nes’, perquè va passar o passa al-
guna cosa, per presentar o esdeve-
nir-se. I en un altre tipus d’escrip-
tura, per què ho fa?
A.H. Hi ha sempre, en tot allò
que faig, una idea de recerca,
de l’origen profund de les co-
ses. Vaig voler seguir la carrera
musical i raons de salut em van
obligar a abandonar-la. Vaig
sentir una pèrdua tremenda,
una desaparició. Aquesta for-
mació em va aportar la dimen-
sió del rigor. Quan vaig estar
malalta, en un sanatori de Su-
ïssa, el metge em va dir que
mai més no podria cantar ni
tocar, però em va aconsellar
que escrivís, que “era més des-
cansat”. I ho vaig fer.
A.M.G. Més tard ve l’experimentalis-
me... Va ser pionera de la poesia
experimental. En la seva branca
visual, l’erudició sempre va acom-
panyar la producció artística.
A.H. Sí, després vaig entrar al
grup dels experimentalistes,
que reflectia una posició de
desobediència. La meva relació
amb el poder va ser sempre di-
fícil, tot el que signifiqués sub-
versió m’interessava. Lluitar
era la posició certa en aquella
època, en un moment en què a
tot el món sorgien esdeveni-
ments històrics decisius com
ara els moviments estudiantils
dels anys 60, la guerra colonial
i la del Vietnam, el pop art, la
lluita de les dones, l’expansió
del rock...
A.M.G. Com recorda aquest període?
A.H. Com una època de lluita,
difícil per a tots nosaltres. Jo
estava en una fase de rebut-
jar-ho tot. Hi havia una revolta
dels joves, també internacio-
nal, i jo em vaig comprometre
profundament, com faig sem-
pre, intentant aproximar-me a
l’art de la vida. En vaig pagar
un preu molt alt, vaig ser per-
seguida. Però no m’importava.
Ara ja s’ha acabat, altres ho han
de fer. No es pot estar eterna-
ment al front, i cedeixo després
d’adonar-me que, per exemple,
el concretisme era reductor. No
existeix només una avantguar-
da, sinó avantguardes successi-
ves al llarg del temps. Encara hi
ha qui practica avui formes de
l’experimentalisme dels anys
60, però són retardatàries. La
societat ha evolucionat, les ge-
neracions se succeeixen, cal fer
lloc. Faig altres coses, tinc altres
coses a fer.
A.M.G. La seva obra gira al voltant de
la recerca del saber. Troba que “la
tragèdia de l’home és el coneixe-
ment”, com va escriure Cioran?
A.H. Sóc una gran lectora i ad-
miradora de Cioran, li dic el
meu cosí rigorós. Quan vaig ser a
Romania, vaig anar a la recerca
dels seus rastres. El llegeixo
sempre atentament. La seva
desesperació davant el sagrat
sempre em va tocar de molt a
prop. Era, si volem, un filòsof
de la desesperació, d’una luci-
desa penetrant, i tal vegada un
dels escriptors que més m’han
impressionat, tot i que no és un
dels autors de la meva forma-

ció. Llegeixo amb preferència
història de la filosofia, poca
ficció. La muntanya màgica em
va marcar moltíssim, però.
També vaig viure en un sana-
tori. Quan vaig escriure O Mes-
tre, Ionesco va ser igualment
important. Tot passa per la
manipulació de les paraules,
sacralitzar-les i dessacralit-
zar-les és un procés fonamen-
tal.
A.M.G. ¿L’escriptura i el pensament
només son concebibles com a frag-
ment? Amb la forma d’una explo-
sió?
A.H. És sempre fragment, la cre-
ació, insaciable. Forma part del
desig.
A.M.G. Com a creadora, ¿se sent
sempre una dona? ¿Hi ha, segons la
seva manera de veure-ho, una cre-
ativitat específicament femenina?
A.H. Sempre m’he sentit profun-
dament dona. La dona és molt
diferent de l’home. Però el cre-
ador no té sexe, la creativitat
no té res a veure amb això: hi
ha, però, un caràcter específic
de la personalitat femenina. En
sóc un exemple típic. Les dones
són més audaces, també més
callades, si analitzem bé la his-
tòria. La dona és molt més for-
ta, i jo sóc una dona molt forta,
ho trec de la meva fragilitat.
A.M.G. A ‘O Mestre’ escriu que molt
sovint els éssers són clars i translú-
cids mentre són primaris i que, en
la mesura que van evolucionant, es
tornen opacs. En aquesta fase de la
seva vida i obra, com se sent?
A.H. Per a mi, sóc transparent,
per als altres, més opaca, per-
què tenen dificultats a abastar
la totalitat de les meves facetes.
No sé si diria que sóc opaca,
però sí polièdrica. Ningú no té
mai la certesa absoluta sobre el
costat on em trobarà. Ni jo.
A.M.G. Bataille va escriure que la po-
esia que no s’aixeca fins a la im-
potència és una poesia buida. ¿Hi
està d’acord?
A.H. L’afirmació pot ser llegida
de diferents maneres. Si jo di-
gués que no puc assolir el su-
blim, això també pot ser entès
com una forma d’impotència.
En el fons, és el problema del
coneixement; mai no arribem
a assolir el límit del poder de la
creativitat. En aquest aspecte,
hi ha sempre una mancança.
A.M.G. Quin és, per vostè, el més gran
motiu per riure?
A.H. Hi ha moltes maneres de
riure. Entre riure i somriure
existeix un espai extremada-
ment complex. En el conreu
del riure hi ha la ironia. La iro-
nia no arriba a ser riure, però
tampoc no és somriure, és més
a prop del somriure que del
riure. El riure, subjacent a al-
guns dels meus textos, és una
manera d’ironia, una manifes-
tació poc comuna en la tradició
portuguesa. Quan es diu riure
en portuguès significa alguna
cosa en la qual no m’hi incloc
de cap manera, però es pot
riure amb els amics. Existeixen
alguns somriures en la meva
obra, però no pas rialles.
A.M.G. Viu envoltada de què? ¿De
paraules?
A.H. També.
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