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És un dels poetes de l’antologia
que es prepara en alemany de
cara a Frankfurt, juntament
amb Escofet, Sunyol i Pons.
Quina utilitat tenen aquestes
antologies?
Poquíssima. Som els quatre
que vam anar a un recital de
Munic. Ens van demanar
els poemes per traduir. En
aquest cas les traduccions
estan bé. Però en general les
traduccions fetes així cuita-
corrents perquè hi ha un re-
cital a Varsòvia o a Torí no
serveixen de res. Costa molt
de temps traduir un poema
breu.

Quinpaperpotjugarlapoesiaen
una fira com la de Frankfurt?
La poesia és el més fort d’una
cultura. A Alemanya, si no
tenen Joan Maragall des de
l’escola, com hi tenen Baude-
laire o Leopardi, no en poden
entendre res, de la cultura
europea.

Cap a FrankfurtEnricCasasses

“La catalana, és
una literatura
com la francesa”
Enric Casasses considera que Europa no vol admetre que
som una literatura important des de Llull ● Noemí Bibolas

Després de l’experiència de Gua-
dalajara, com veu la Fira de
Frankfurt?
La Fira és folklore comercial.
Si Catalunya apostés fort per
la seva literatura i el seu art,
seria el gran negoci per a tot-
hom. Hi ha un corpus impor-
tantíssim, viu. No és una
cosa de més a més. És una li-
teratura, com la francesa o la
italiana. No som una comu-
nitat històrica: som una rea-
litat compacta, única, un uni-
vers. Això no es juga en una
fira d’editors: és una qüestió
de vida o vida.

¿Creu que la literatura catalana
anirà guanyant en el seu reco-
neixement europeu?
No. Europa no vol reconèixer
que som una literatura im-
portant, i que ho som des del
temps de Llull. No accepta-
ran mai que s’hagin equivo-
cat així, els fa vergonya. Pre-
fereixen folkloritzar-nos, so-

bretot França i Espanya, que
són els que sí que saben que
hi som, des de sempre.

Què pensa quan no troba un lli-
bre seu, més o menys recent, en
una llibreria?
Tota la dinàmica editorial és
difícil d’entendre. No se sap
què volen. No pensen ni en
els escriptors ni en els lec-
tors, ni tan sols en els diners.
Però la poesia se’n va sortint
i arriba, d’una manera o
altra, a pesar d’això i d’allò.
La poesia, si la col·loques als
prestatges de les llibreries, a
poc a poc es va venent, sem-
pre: no passa de moda.

Quinessónlesvirtutsdelaprosa
retallada?
Una cosa és el ritme del llen-
guatge i una altra és el canvi
de línia, que també et
marca, en la lectura. La dis-
tribució de les línies, del pas
de ratlla, també és una figu-

ra de la retòrica. Jo jugo amb
tot. També faig síl·labes
comptades. I músiques con-
temporànies.

¿Una última reflexió sobre la po-
esia de l’experiència?
La qüestió és que parlin de la
vida, no que es limitin a ex-
plicar-me la seva. Ausiàs
March diu de l’experiència
“que de les arts és la que més
profita”.

Alguns crítics parlen d’una certa
violència en el seu ús del llen-
guatge.
La societat actual, al nivell de
la comunicació, és molt vio-
lenta: la consuminicació:
agressió lingüística constant,
del pot de llet a la parada del
metro. La poesia pot semblar
violenta, però és l’única
forma de llenguatge que no
ho és: no t’obliga a comprar
res. Que fumis o no fumis, és
cosa teva.

Sara VancellsL’aparador

Aquest llibre del poeta i fi-
lòleg Damià Pons (Cam-
panet, 1950) aplega quin-

ze reflexions sobre un ventall
ben divers de temes: la qüestió
nacional dels mallorquins, la
projecció internacional de la cul-
tura catalana, les vicissituds del
mallorquinisme polític al llarg
del segle XX, els trets caracterís-
tics d’una cultura nacional nor-
malitzada, el concepte i l’articu-
lació dels Països Catalans, les re-
lacions culturals entre Mallorca i
Catalunya, la significació històri-
ca i la importància política d’Els
mallorquins de Josep Melià, la
confrontació entre un Estat ex-
pansiu i homogeneïtzador i els
moviments civicoculturals que
defensen la sostenibilitat socio-
cultural i la salvaguarda de les
identitats històriques, la situació
política a les Balears després de
les eleccions autonòmiques del
2003... Impressionant.

El jonc i l’aritja. País,
cultura, política
Damià Pons
Lleonard Muntaner, Editor
Palma, 2006

Els èxits del novel·lista ja-
ponès Haruki Murakami
(Kyoto, 1949) ens van ar-

ribant de manera continuada.
Quan Kafka a la platja encara
treu el nas a les llistes dels més
venuts, després de Tòquio
Blues i El meu amor Sputnik,
Edicions 62 reedita en versió
de butxaca l’obra hipnòtica
L’amant perillosa. Murakami,
admirador de la cultura pop,
dels films de terror i de la
novel·la negra, ens ofereix una
història protagonitzada per
Hajime i Shimamoto, dos fills
únics molt amics que perden el
contacte i que es retroben
quan ja tenen 30 anys i la vida
encarrilada. Ell està casat i té
dues filles i un club de jazz. Ella
és bonica, apassionada i plena
de misteri. Amor i destrucció
es donen la mà un cop més en
un ambient urbà característic
de Murakami.

L’amant perillosa
Al sud de la frontera,
a l’oest del sol
Haruki Murakami
Traducció de Concepció
Iribarren i Albert Nolla
Edicions 62. Barcelona, 2007

Entre l’assaig i la crònica
periodística, Tras los
pasos del señor Kurtz ens

ajuda a comprendre les conse-
qüències del colonialisme i els
motius pels quals un personat-
ge tan desmesurat com Mobu-
tu va mantenir-se en el poder
del Zaire durant més de trenta
anys. De Mobutu Sese Seko es
deia que tenia una fortuna per-
sonal amb què podria haver ei-
xugat el deute extern del seu
país, una fortuna feta a base
de saquejar –sense estalviar-se
tota mena de crims– els recur-
sos naturals d’un Zaire prèvia-
ment escurat per la colonitza-
ció. Aquest llibre de Michel
Wrong –que va passar sis anys
a l’Àfrica com a corresponsal
de l’agència Reuters, la BBC i el
The Sunday Times– també ens
parla de tots els dictadors afri-
cans situats al poder per naci-
ons occidentals.

Tras los pasos
del señor Kurtz
Michela Wrong
Traducció de Francesc Pont
i Sara Ogunkoya
Intermón Oxfam
Barcelona, 2007
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Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...
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Si menges una llimona sense...

Viatges per l’scriptorium

Casa de Misericòrdia

Escolta la meva veu

Set contes fronterers

L’església del mar

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

P. Auster
EDICIONS 62

J. Margarit
PROA

S. Tamaro
COLUMNA

G. Moustaki
BELACQUA

I. Falcones
ROSA DELS VENTS
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Els secrets de la felicitat

Última notícia de Jesús de...

Assaigs

L’engany. El segon tripartit o...

Memòries d’un espectador

Viatges amb Heròdot

S. Serrano
ARA LLIBRES

No-ficció

L. Busquets
PROA

M. Montaigne
PROA

V. Villatoro
ARA LLIBRES

C. Sentís
LA CAMPANA

R. Kapuscinski
ANAGRAMA / EMPÚRIES

FRANCESC MELCION

Fer-nos veure

La mostassa

La Fira de Frank-
furt ofereix
578.000 metres
quadrats exposi-

tius. Això equival a sis ve-
gades les instal·lacions del
Camp Nou. Sí, aquell lloc
on xuten pilotes. ¿Com
ens ho farem els catalans,
pobrets de nosaltres,
sense Estat, sense autoes-
tima, sense Barroc, sense
–diuen– una gran novel·la
sobre Barcelona, amb
només un Sànchez-Piñol a
les nostres files, per fer-
nos veure? Decididament
ens cal un especialista en
reclams mediàtics d’alta
intensitat.

Aquests dies se cele-
bra a Barcelona la fira
de mòbils que tothom
diu que deixarà tants i
tants diners a la ciutat.
Ningú, però, no diu l’in-
dret exacte on es diposi-
tarà aquesta suma. Els
expositors se les inven-
ten totes per ser vistos.
Per exemple, hi ha dues
senyoretes nues pinta-

des de groc. El reclam,
no és recomanable. Des-
prés de veure Platafor-
ma al Romea, hem de
convenir que la libido de
l’home occidental està
en decadència.

A la passada Fira de
Frankfurt hi havia un noi
de bon veure que convi-
dava els visitants a una
base de dades per lligar.
L’objectiu era vendre un
llibre que parlava d’això.
Desenganyem-nos, el re-
clam, malgrat el llobarro,
no va servir de res. Mala-
guanyat, el pobre estava
tot el dia sol. Ja ens
podem posar les piles. No
n’hi ha prou buscant
joves atractius. Cal con-
vocar una reunió urgent,
demà, a les sis del matí,
amb Calixte Bieito, Al-
bert Pla i Carles Santos
perquè se n’inventin una
de sonada. El lloc, ja l’es-
pecificarem quan algú
ens informi de l’indret
exacte on els dels mòbils
han deixat els calés.

Ada
Castells

De la nota del preu del sopar
del mosso
Edició bilingüe català-castellà,
traducció de Marta Vendrell,
Barcelona, Khan, 1997

La cosa aquella
Primera edició (narració en vers,
edició del manuscrit il·lustrat
per l’autor, revista Druïda, Maó,
1982; segona edició (Barcelona,
Empúries, 1991); castellà: La
cosa aquella, traductors: Marta
Noguer i Carlos Guzmán,
Guadalajara, Mèxic, Ed. Arlequín,
2004.

Canaris fosforescents
(poemes en prosa amb
estirabot)
Barcelona, Edicions
62/Empúries, 2001
Castellà: Canarios
fosforescentes, trad. Orlando
Guillén, Guadalajara, Mèxic,
Ed. Arlequín (en premsa).

La poesia d’Enric Casasses ha
estat recollida en diverses
antologies, individuals i
col·lectives, publicades en
francès, anglès, italià,
alemany, hebreu i àrab.

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Enric Casasses (Barcelona, 1951)
va publicar els seus dos primers
llibres de poesia, La bragueta
encallada (1973) i La cosa aquella
(1982), en edicions alternatives i
en plena vigència del moviment
contracultural. El 1991 publica una
segona edició de La cosa aquella a
Empúries, coincidint amb l’inici
del seu reconeixement entre
lectors i crítica. Fins avui,
Casasses ha publicat 24 llibres de
poemes, alguns de premiats: La
cosa aquella (1991, Crítica Serra
d’Or), No hi érem (Empúries, 1993,
Premi de la Crítica), Calç (Proa,
1996, Carles Riba), D’equivocar-se
així (Edicions 62/Empúries, 1997,
Ausiàs March), Plaça Raspall
(Edicions 62/Empúries, 1998, Joan
Alcover).
Inclassificable, la poesia de
Casasses fa incursions en la
poesia trobadoresca, en el
Renaixement i el Barroc, en la
poesia surrealista, en el
moviment dadà, en la cultura
underground i en la psicodèlia,
mostrant sempre un coneixement
profund de la tradició literària
pròpia i europea. Casasses ha fet
servir totes les formes: versos
inèpics, prosa retallada, poemes
en prosa amb estirabot, versos
lliures i sonets. I en totes les
formes el llenguatge és portat al
límit com si mai no pogués
esgotar totes les seves
possibilitats de forma i de sentit.
Una exploració acompanyada
d’ironia i sentit de l’humor: “De
poetes sense sentit de l’humor i
que siguin bons n’hi ha molt
pocs”, afirma. I si un dels trets
definidors de la seva poesia és
l’oralitat, Casasses forma part del
grup de poetes que amb els
recitals contribueixen a la
revitalització de la poesia.
Traductor de Conan Doyle, Nerval
i Blake, ha treballat en l’edició de
Perles de Verdaguer (Edicions 62)
i d’una novel·la inèdita de Juli
Vallmitjana (Edicions de 1984).
Les seves darreres publicacions
són el poemari Que dormim
(Edicions 62/Empúries, 2002), la
peça teatral Do’m (RE&MA, 2003)
i La manera més salvatge (amb
Comelade, Discmedi, 2006).

Amor al segon intent
s’adreça a les parelles
que es volen donar una

segona oportunitat i a les per-
sones que s’han quedat soles i
volen iniciar una nova relació.
En aquest nou assaig, el psicò-
leg clínic i màster en sexualitat
humana Antoni Bolinches (Bar-
celona, 1947), autor d’èxits
com ara Sexe savi, L’art d’ena-
morar i La felicitat personal,
ens ofereix una guia amb què
podrem prevenir els conflictes
de parella, un nou sistema per
identificar-ne les causes i les
claus per resoldre aquests con-
flictes aprofitant l’experiència.
Bolinches demostra que tot-
hom pot tenir una parella esta-
ble i que un entrebanc senti-
mental, més enllà de poder ser
una experiència dolorosa, pot
ser un mitjà vàlid per madurar
i per aconseguir una convivèn-
cia duradora i en harmonia.

Amor al segon intent
Com superar els
conflictes de parella
Antoni Bolinches
Mina
Barcelona, 2006

Amitav Ghosh (Calcuta,
1956) és antropòleg i ha
estudiat a les universi-

tats de Delhi i d’Oxford. Ha vis-
cut a Sri Lanka, Iran, Cambotja
i Egipte, país, aquest últim, que
inspira aquesta novel·la. Actu-
alment viu a Nova York i dóna
classes a la Universitat de Co-
lumbia. Ha publicat obres com
ara El círculo de la razón (1986),
El cromosoma Calcuta (1996),
El palacio de cristal (2000) i La
marea hambrienta (2005). A
En una tierra milenaria ens
narra a dues veus –la del pro-
tagonista i la del mateix autor–
la vida de Bomma, un indi que
va viure a l’Egipte del segle XII.
Ghosh va resseguir durant deu
anys el trajecte vital de l’esclau
Bomma i ens ofereix una obra
que bascula entre el passat i el
present per mostrar-nos un
microcosmos ple d’exuberàn-
cia i detallisme descriptiu.

En una tierra
milenaria
Amitav Ghosh
Traducció de Gerardo Di Masso
Emecé
Barcelona, 2006
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