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El bon Àlex Susanna,
amb qui m’uneix
una sòlida amistat
des de fa anys, so-

vint descompareix d’escena
durant una temporada o no
t’arriben les seves notícies.
Ell, però, continua pensant
amb els seus amics. Em
penso que l’amistat és un
dels valors que més aprecia.
Ens vàrem conèixer quan va
començar a venir per Eivissa
per contactar amb Marià Vi-
llangómez, del qual en va pu-
blicar lessevesVersionscom-
pletes, en tres volums estot-
jats, i també El cop a la terra
i L’any en estampes. La veri-
tat és que n’Àlex es va portar
molt bé amb en Marià.
Aquest se’l va ben estimar i
admirava la seva obra literà-
ria i la seva tasca editorial.

Àlex Susanna, com a edi-
tor, i no em cansaré de mani-
festar-ho, ha fet un servei im-
preuable al nostre país. Va
rescatar autors perifèrics,
com ara el mateix Villangó-
mez, però també gent oblida-
da com ara Jordi Pere Cerdà,
Marià Manent, Tomàs Gar-
cés i Sebastià Sánchez Juan.
Però també, sobretot, tot un
seguit de poetes joves i de les
generacions intermèdies,
com Francesc Parcerisas, un
dels pocs autors que de debò
l’estima i en parla bé.

Perquè sobre Àlex Susan-
na ha caigut la mala bava de

les males llengües, que solen
ser les dels envejosos i medi-
ocres. Jo no vaig conèixer
l’Àlex en els seus temps d’es-
tudiant universitari i, per
tant, no puc saber com era
llavors, si simpàtic o pedant,
com diuen alguns. El que sé
és el que he vist, el que he
comprovat.

Però també puc afegir el seu
tracte exquisit amb mi. Tant
a nivell personal, epistolar i
com a editor. El meu llibre
Camins me’l va publicar ell,
convertint-se en el meu pri-
mer llibre aparegut a la me-
tròpoli, Barcelona. Àlex Su-
sanna també ha editat llibres
de Josep Marí, abans un des-
conegut al Principat.

Durant alguns anys Àlex
Susanna i jo ens vàrem es-
criure periòdicament, i a mà,
que té més mèrit. A tots dos
ens agraden les correspon-
dències íntimes, i que aques-
tes s’escriguin, si és possible,
a mà. A tots dos ens agrada
trobar cartes a les nostres
bústies. N’hem parlat amb
aquell entusiasme si és no és
infantil de dos amics que es
fan íntimes confidències.

De sobte, però, les seves
cartesdeixarend’arribar-me.
Durant diversos anys no vaig
saber res, d’ell. Si demanava
per ell, em responien amb
evasives. Em sembla que al-
guns aprofitaren l’assumpte

del Ramon Llull per tirar
terra damunt d’ell. Estava
ben segur que no anava per
mi. Però m’intranquil·litzava
no poder parlar una estona
amb ell i animar-lo, si calia.

Un dia em telefonà per in-
vitar-me a participar al Festi-
val Internacional de Poesia
de Sant Sadurní. Vaig accep-
tar de seguida, perquè tenia
vertaderes ganes de tornar-
lo a veure. Alguns dels altres
participants els coneixia o
érem amics. Així, Teresa
Costa-Gramunt i Susanna
Rafart. Arribat el dia, el ma-
teix Àlex Susanna va venir a
recollir-me a l’aeroport del

Àlex Susanna mostra el seu últim llibre: ‘Quadern dels marges’. M. ÀNGELS TORRES

Àlex Susanna, de nou

Els fills dels Noucentistes, Freud!

Pensar és de rucs

Més enllà d’una
estètica literà-
ria, que sens
dubte compar-

tiren i aplicaren, allò que
els caracteritzà fou el seu
intervencionisme: comple-
tament ubicats i arrelats
en tots aquells llocs que
tinguessin el mínim tuf de
poder, altrament dit en
vulgar català jo puc reme-
nar les cireres i les reme-
no, ells no es deixaven per-

Sobre el nou dietari del poeta

Jean Serra
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Prat. Després vaig dinar amb
ell i la seva dona, Núria, sim-
patiquíssima. Viuen en un
casalot de finals del XIX, vol-
tat de bosc, en un lloc tran-
quil i bucòlic. Multitud de
quadres adornen les parets
altíssimes de la casa. També
hi ha llibres per tot. I catifes
en terra. Dinàrem exquisida-
ment i passàrem unes hores
ben amistoses. N’Àlex em va
explicar, sense entrar en de-
talls, com havia transcorre-
gut la seva vida durant els
anys del seu silenci. Em va
confessar, a més, que estava
molt desanimat. Li vaig de-
manar per quan tendríem el

veis culturals havia fet als Pa-
ïsos Catalans durant els dar-
rers vint anys.

Ignorosilamevaintervencióva
fer efecte en el seu esperit,
però vet aquí que acaba
d’aparèixer, en edició catala-
na i en edició castellana el
seu dietari Quadern dels
marges (Planeta). La segona
part del títol ho diu tot. Me
n’ha enviat un exemplar de-
dicat, amb la seva bella lletra.
I quina no és la meva doble
sorpresa (la primera, l’alegria
d’aquest nou dietari), que
m’hi dedica un extens co-
mentari. Comença a la pàgi-
na 201 i acaba a la 205. El co-
mentari és elogiós, de mane-
ra que no puc transcriure’l
sencer. Es refereix, bàsica-
ment, a dos dels meus llibres,
Fi de segle i Entre paraula i
silenci, tots dos apareguts a
darrers del segle XX. I Àlex hi
veu, entre altres coses, algu-
nes reflexions coratjoses
sobre el tombant del segle.
Però també hi destaca el li-
risme al costat d’una preocu-
pació humana. Estilística-
ment, l’atreu la contenció, la
depuració del llenguatge.

Endefinitiva, tencunaltre
motiu d’estar-me agraït a
l’Àlex Susanna. Amb un grup
de persones com ell, tan sem-
blant als noucentistes, ben
d’una altra manera ens ani-
ria a casa nostra.

dre pistonada i acaparaven
tot el que se’ls oferia com
una verge papasseitiana en
una mena d’assalt a les ins-
titucions i en una altra
mena de connivència em-
pàtica amb els mandarins
polítics de l’època. Uso la
imatge de la verge, que es
vinclava als seus braços,
perquè eren els principis
de les noves institucions
polítiques i culturals mo-
dernes. I també perquè fou

una presa patriarcal. Però
ells volien una mica més:
volien fecundar la societat
catalana i expandien l’ab-
surda idea, que després
xuclà entre tants d’altres
Josep Ferrater Mora, que
els catalans tenim un ta-
rannà de continuïtat, seny,
mesura i ironia. Dic absur-
da perquè qualsevol que
miri el panorama es pot
adonar de la continuïtat i
el seny que tenim. Per no

parlar de la mesura. I ho
dic també tenint en comp-
te el magnífic i oblidat lli-
bre de Rodolf Llorenç Com
han estat i com són els ca-
talans. Perquè, a banda
que usessin aquestes con-
signes en un acte de neuro-
lingüística sense prece-
dents, el cert és que ells
mateixos, així que els obli-
dà el poder –que és un se-
nyor molt dolent que a la
mínima que et gires et fot

una empenta que vas a
parar de lloros a terra–,
van anar desapareixent tal-
ment una grip d’estiu amb
un antibiòtic, i fins i tot el
capitost manipulador fugí
en una demostració de
seny i continuïtat a la lite-
ratura veïna i es canvià de
camisa cara a l’oest, en lloc
d’al sol, en aquest cas.

Però el que resulta més
curiós és que l’únic altre
moviment institucionalis-

ta i intervencionista, al-
menys en les seves preten-
sions, que ha aparegut,
s’hagi caracteritzat des
d’un primer moment per
negar els precedents. Em
refereixo als imparables.
De fet són, al meu enten-
dre, els veritables fills
d’un noucentisme que fra-
cassà en les seves intenci-
ons. Fóra digna d’estudi,
aquesta actitud rebel i in-
fantívola cap als pares.

seu pròxim dietari. Ell em va
respondre que potser no tor-
naria a publicar cap altre die-
tari. Sense haver d’esforçar-
me gaire, vaig dir-li que els
lectors com ara jo necessità-
vem els seus llibres i, si això
fóra possible algun dia, que
tornés a fer d’editor. Quan
em va tocar el torn a mi, du-
rant el recital al magnífic
marc de les Caves Raventós i
Blanc, vaig fer una al·lusió
pública en aquest sentit. Vaig
manifestar rotundament
que Àlex Susanna, com a es-
criptor, com a editor, com a
promotor cultural era una de
les persones que millors ser-


