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L’Institut Menorquí d’Estudis ha fet
vint anys mal comptats (des de les
primeres tentines, l’any 1985), i la
Secció Filològica es va desplaçar a

l’illa per escoltar religiosament vida i mira-
cles de la institució, avui dirigida per Josep
Miquel Vidal, i amb Josefina Salord com a
cap d’investigació. En principi, algun despre-
vingut s’hauria pogut imaginar que l’IME
cultivava especialment o exclusivament as-
pectes lingüístics o de cultura literària. La
gran sorpresa va ser l’amplitud del ventall
d’interessos, entre els quals destaquen la bi-
ologia i l’arqueologia, com és natural en
aquest espai privilegiat de la natura i punt de
confluència d’innombrables civilitzacions al
llarg de la història. L’IME desplega les activi-
tats en tres camps: investigació, divulgació i
recuperació del patrimoni.

La investigació és de llarg abast o bé de
temes temporalment limitats. En el pri-
mer aspecte, ara es treballa en la qüestió
dels rapinyaires de l’illa (el milà, la miloca
i l’àguila peixetera) i (en col·laboració amb
la Universitat de Salamanca) en les subes-
pècies endèmiques locals de sargantanes.
En el segon aspecte, es concedeixen unes
quinze beques anuals a joves investiga-
dors, de tema ampli: les més freqüents
són per a ciències naturals i arqueologia.
La divulgació es realitza a través de publi-
cacions (amb diverses col·leccions ober-
tes, des de poesia fins a ciències naturals),
de seminaris (se’n fan uns deu cada any) i
de conferències. La recuperació del patri-
moni és potser l’aspecte en què el “foras-
ter” queda més impressionat, quan veu
desfilar davant els seus ulls humanistes
com el gran lingüista Antoni Febrer i Car-
dona (en l’obra del qual han col·laborat
Jordi Carbonell, Maria Paredes i Jordi Gi-
nebra), Gumersind Gomila, Joan Ramis i
Ramis, Josep Maria Quadrado, Josep Mi-
quel Guàrdia o Francesc Hernández Sanz;
l’eminent botànic Joaquim Rodríguez Fe-
menias, el meteoròleg Josep M. Jansà o el
toxicòleg Mateu Orfila; homenots immor-
talitzats en les sèries de pintures dels
ajuntaments de Maó i de Ciutadella: on
podeu veure, irònicament de costat, una
primeríssima figura de la nostra filologia,
Francesc de B. Moll, i un “il·lustre” enemic
de la nostra llengua, el bisbe Manuel Moll.
I bé, la cirereta que corona els anys d’es-
forços de l’IME i de moltes persones és el
nomenament de Menorca com a Reserva
de la Biosfera (Unesco, 1993).

En síntesi, com es dedueix de les diver-
ses exposicions fetes pels erudits locals, la
cultura de Menorca passa avui per una de
les èpoques més brillants de la seva histò-
ria. Dijous que ve els explicaré algun detall
més concret de tot plegat. Però ara deixen-
me acabar amb una consideració. L’exis-
tència d’una entitat com l’IME, amb aques-
ta amplitud d’objectius, té l’excel·lent efec-
te d’engrescar i comprometre en aquestes
tasques una bona quantitat de persones i
de garantir la conservació d’un patrimoni
enlluernador en més d’un aspecte, com el
llegat de Rodríguez Femenias o un miler de
cartes de naturalistes europeus.
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Però segur que més d’un lector ha plorat
llegint-la...
L’emocionalitat també és intenciona-
da. Em seduïa la idea de recuperar
d’alguna manera la capacitat com-
movedora de la literatura, perquè
semblava que en algun punt, per a
certa tradició, com a mínim a la Ve-
neçuela literària, com més enrotllada,
difícil, racional i distant millor, i per-
díem de vista aquesta capacitat emo-
cional que em sembla interessant.

Una novel·la més universal, potser?
És una novel·la amb uns personatges
més normals... Hi ha una última tra-
dició a la literatura llatinoamericana
en què tots els personatges són com
uns escriptors torturats, gent que va
a tallers literaris... o gent que vol es-
criure, lligats a l’escriptura. Sembla-
va que faltava el nivell d’universalitat
dels personatges.

¿Com a poeta, li ha costat entrar en un to
amb sentiments forts i apaivagar-los?

Per això vaig evitar ser líric. Vaig utilit-
zar frases curtes, molts punts seguits,
i intentava evitar els moments massa
lírics deliberadament, tot i que al final
potser fins i tot n’hi ha massa pocs.

¿Troba molta separació entre escriure nar-
rativa i poesia?
Sí, i de fet escric molt poca poesia,
perquè em sembla un territori super-
sagrat, superdifícil, hi vaig molt a poc
a poc i corregeixo encara més. Puc fer
un poemari cada set anys, no més.
Quan llegeixo els grans poetes em
quedo paralitzat i em dic: “¿Jo estic
escrivint o intentant-ho?”. Tinc un
gran respecte per la poesia.

Què li va costar més?
El que més em va costat va ser l’elec-
ció del to. Una novel·la és sobretot un
to. Després vaig haver de corregir molt
la temptació del narrador d’adjectivar,
de produir ràpidament l’emoció en
comptes d’intentar anar portant el lec-
tor directament perquè sigui ell qui hi
posi l’emoció. Em feia por que el nar-
rador es desbordés, havia d’estar atent
i controlar-lo per no tenir un narrador
que fos massa exultant.

¿Encara és necessari que un escriptor lla-
tinoamericà sigui reconegut a Espanya
perquè el reconeguin al seu país?
Potser els editors espanyols deuen
estar una mica farts de la quantitat de
llatinoamericans que volen venir a
donar un cop, marcar un gol o fer les
Espanyes... i de cop ni tan sols tenen
lectors a l’Amèrica Llatina. Espanya
funciona com a reconeixement, però
guanyar el premi Herralde no vol dir
necessàriament que venguis molts lli-
bres ni que tinguis molts lectors. És
un premi de prestigi pel que significa
de qualitat, perquè Anagrama és molt
important a l’Amèrica Llatina.

Vostè ha escrit també una biografia
d’Hugo Chávez. Hem aconseguit arribar al
final de l’entrevista sense parlar d’ell...
Ja m’estranyava que no en digués res,
i ho prefereixo. És molt difícil explicar
breument la complexa realitat vene-
çolana, i a més cada vegada que ho in-
tento tinc la sensació de fracàs. Costa
molt explicar què passa intentant ser
equilibrat, sense comparar Chávez
amb Hitler o amb Bolívar. Tots estem
una mica intoxicats de política, de re-
volució, de Chávez.
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