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T
inc a la meva
esquerra Dic-
tats d’amors, el
volum de poe-
sia completa
que Ed. 62 va

publicar de Josep Piera el
1991. I a la dreta el seu dar-
rer llibre de narrativa , A Je-
rusalem ( 2005). Són com
els dos pols d’un mateix im-
puls de convertir l’experièn-
cia del jo en paraula: d’una
banda, l’amor dictat al vers;
d’una altra, el viatge en una
prosa oberta, sense límits.
Tot escrivint des d’un racó
de la comarca de la Safor, la
Drova, Piera ha anat amb els
anys perfilant el mite de la
seva pròpia Mediterrània, al-
hora que ha estès, i entès, la
seva obra com una part més
de la seva passió per la con-
versa.

Comencem abordant la
seva percepció de la literatu-
ra catalana a començaments
d’aquest segle. Es mostra
contundent pel que fa al ba-
lanç de la creativitat, i caut
davant el marc social i histò-
ric en què s’ha de desenvolu-
par: “Des de fa molts anys
que dic que, des d’un punt de
vista creatiu, i tenint en

compte la particular tradició
de trasbalsos de la literatura
catalana des del seus orígens
al moment actual, la nostra
època és molt brillant. El pro-
blema no està en la seva cre-
ació, sinó en dos altres as-
pectes: d’una banda, el paper
social de la literatura, que ja
no és el que era, alhora que
l’escriptor ja no representa el
que representava. Ara més
que mai és un solitari que viu
tancat en una biblioteca
plena de llibres del passat.
Per una altra part, hi ha, és
clar, la qüestió de en quina
llengua s’escriu. En un mo-
ment històric de globalitza-
ció, aquest anacronisme
entre cometes que és la cul-
tura catalana costa d’enten-
dre, o bé de fer-se visible a
l’exterior.” Això mateix es-
devé, però, per a l’autor un
actiu i, al mateix temps, una
oportunitat perquè Europa
retrobi una part del seu pa-
trimoni i les seves arrels me-
diterrànies: “Ara bé jo sem-
pre he dit que si mai la lite-
ratura catalana sabés fer-se
visible a Europa, és evident
que això podria provocar
una sorpresa. Europa no sap
que existeix un fenomen tan

curiós i original com el de la
literatura catalana dins
l’àmbit hispànic. Si això fos
així, uns i altres ens adonarí-
em que nosaltres hem ajudat
a construir la imatge plural
d’Europa al llarg de la histò-
ria i en el present. En aquest
sentit, per exemple, el
drama dels Marc i els Marto-
rell és que cent anys després
de la seva escriptura, eren
llegits en castellà. Per tant,
assimilats a la literatura cas-
tellana. En el fons, l’Espanya
plural de la qual tant es parla
ara podria ser la imatge de-
mocràtica de la nova Europa
que s’està construint. Cal
temps i paciència perquè Eu-
ropa reconegui una tradició
literària i cultural, i Espanya
el mateix. No volent enten-
dre la cultura catalana, no
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El jo en la literatura
s’entén una part de la histò-
ria d’Espanya ni de la Euro-
pa mediterrània.”

Per a Piera, la primacia de
la poesia com a gènere ha de-
terminat fins i tot la idea de
la Catalunya contemporà-
nia: “Històricament els gè-
neres que han creat l’imagi-
nari literari català són fona-
mentalment la poesia, les

Món de lletres

Vicenç Llorca

Des de unracó de
la Safor, Josep
Piera haperfilat
el mite de laseva
Mediterrània

cròniques i la novel·lística.
En aquests tres gèneres –la
poesia íntima que crea Marc;
les cròniques literàries del
present, i la ficció pura que
és la novel·la–, es va reeixir
en un moment determinat.
Ara bé, si haguérem de dir de
totes les expressions literà-
ries quina és la que ha creat
l’imaginari culte català, dirí-

Un color
El roig
Un polític català
i un de mundial
Jordi Pujol, pel que representa
en positiu.
L’emperador d’Occident,
George Bush, pel que
representa en negatiu
Un paisatge i una ciutat
Tots els que caben en la
Mediterrània. Nàpols
Una paraula
Pau
Una obra de poesia catalana
i una de la poesia universal
Dos poetes: Marc i Riba
San Juan de la Cruz
Una obra de prosa catalana
i una de la prosa universal

Quatre autors fundacionals:
Pla, Fuster, Manent i Sagarra.
Madame Bovary, de Flaubert
Un obra d’assaig de
pensament català i una
pertanyent a la universal
Vicens Vives i Martínez Ferrando
George Steiner
Una obra de la crítica
literària catalana i una de la
universal
Les dels creadors:
Riba i Ferrater
Eliot
Un artista català i un de forà
Miquel Barceló. De Cartier-
Bresson a Mapplethorpe
Un segle
El que m’ha tocat de viure, el
XX, tot i les seves desgràcies.
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em evidentment la poesia.
De Marc a Verdaguer i a
Riba, la idea de la recupera-
ció cultural és tan bellament
folla, que només els romàn-
tics la podien inventar. Cata-
lunya existeix perquè un dia
els poetes la imaginen.” El
tema dels gèneres ens duu al
cor mateix de l’escriptura de
Piera, on trobem una tasca
conscient al voltant del que
s’ha anomenat la literatura
del jo: “La prosa del jo és
l’evolució natural d’un poeta
cap a la prosa. El poeta està
acostumat a veure i a ex-
pressar el món des d’un jo li-
terari o un jo íntim, i això
quan ho trasllada a la prosa
es converteix en aquesta
prosa en primera persona.
El que passa és que en això
hi ha molta confusió. Hi ha
gent que es pensa que la li-
teratura del jo és estar par-
lant a tothora d’un mateix.
En canvi, crec que es tracta
del jo que mira, que narra,
que sent, és a dir, la veu nar-
radora. Cada dia tendeixo
més al trencament del gè-
neres, d’una manera que ja
no sé què és realitat i què és
ficció ni tan sols aquest jo
que escriu”.


