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Sembla que li ha estat més fàcil
aconseguir traduir l’obra poèti-
ca que no pas la narrativa...
La poesia s’exerceix sobre
l’immediat: es llegeix, s’es-
colta, interessa o no, però no
hi ha mecanismes de poder
que hi juguin a favor o en
contra, se sosté per ella ma-
teixa i arriba directament a
qui cal. És tan marginal que
resulta universal: l’atzar o la
recerca la duen a port. En el
cas de la narrativa, hi entren
en joc altres elements, la in-
dústria cultural, que no sem-
pre està disposada a exercir
el paper que li pertocaria.

Quines són les seves aspiracions
pel que fa a les traduccions? Qui-
nes són les seves editorials de
referència?
Penso que Crocetti Editore
de Milà és impecable i un re-
ferent per a Europa amb la
seva revista POESIA. Fins
ara, a França, a banda de la

Cap a FrankfurtSusannaRafart

“La poesia és
tan marginal que
resulta universal”
Susanna Rafart creu que els llibreters són fonamentals
i que cal cuidar el lector de set anys ● Per: Noemí Bibolas

col·lecció mare de Gallimard
i Le Promeneur, hi havia no-
tables petites editorials, so-
bretot al sud, que servien els
textos amb el gust i l’efecti-
vitat que els versos requerei-
xen. M’agradaria veure la
meva obra traduïda a l’an-
glès perquè avui és la llengua
a partir de la qual molts al-
tres lectors poden accedir a
un text. I al grec, perquè la
meva obra s’hi lliga en con-
tinguts i esperit.

Enquinspoetescatalansclàssics
s’hauria d’insistir a la Fira de
Frankfurt?
Maragall, Riba, Espriu i Vi-
nyoli. Maria-Mercè Marçal i
Maria Àngels Anglada.

Creu que l’interès que desper-
ta en aquests moments la cul-
tura catalana a Europa serà
passatger?
Això només depèn del caràc-
ter que es doni als esdeveni-

ments. Si ens presentem
com una cultura d’aparador
haurem estat una flor
d’estiu, que no dic que no
pugui quedar bé, però que no
serà res més que això. Si, en
canvi, es mostra la intensitat
i la força de la personalitat de
la literatura catalana, tan di-
versa i rica, moltes menes de
lectors i d’editors hi seguiran
interessats.

Com valora l’edició de poesia i
els seus canals de difusió?
Ara mateix és molt clar que
hi ha col·leccions dirigides i
col·leccions dirigibles: les pri-
meres responen al gust de
l’editor i les segones són un
calaix de sastre una mica er-
ràtic. El ventall és molt
ampli. Enguany han sortit
bons llibres a Moll, El Salo-
bre, Papers de Versàlia...
Penso que les grans editori-
als han de fer un paper de re-
visió dels seus programes.

Els llibreters em semblen fo-
namentals per posar ordre a
tot plegat, són oficiants del
gust i posen el bon vi a taula,
però no oblidem que el que
més hem de cuidar, des del
primer dia, és el lector de set
anys, que entra a l’aula per
primera vegada i que pot
descobrir el poema o igno-
rar-lo per sempre.

Quina creu que és la incidència
de la poesia catalana actual?
Les lectures i els festivals són
una festa i està bé que sigui
així, però això no porta ne-
cessàriament als llibres. Una
festa no ens allibera de l’ex-
tinció de la llengua, de la
manca de lectors o del desin-
terès dels països veïns. Hi ha
d’haver un cert silenci per a
la poesia. Hi ha d’haver obres
completes sempre disponi-
bles al mercat, programes te-
levisius que convidin la poe-
sia a ser escoltada.

Sara VancellsL’aparador

Aquesta és la novel·la
amb què Carme Meix
(Gandesa, 1937) va gua-

nyar l’últim premi Vila d’Ascó.
Professora de català, ha publi-
cat títols i ha rebut premis,
com ara Palau d’absències
(premi Caterina Albert de poe-
sia 1991), La dansada (finalista
Sant Joan de novel·la 1993) i El
crit de l’esparver (guanyadora
el 1995 del premi de novel·la
històrica de la Universitat de
Lleida). Collita de foc està am-
bientada entre finals del segle
XIX i principis del XX, un temps
aspre i difícil. Homes com Rafel
Esplà, per als quals la terra ho
és tot, hauran de viure la mort
de les vinyes per culpa de la
fil·loxera, la plaga que obliga a
cremar els camps. I amb les vi-
nyes també moriran les il·lusi-
ons fins que un esforç col·lectiu
èpic farà ressorgir les bones
collites d’entre les cendres.

Collita de foc
Carme Meix
18è premi literari Vila d’Ascó
Cossetània Edicions
Valls, 2007

La poesia és un gènere an-
tiquíssim, gairebé tant
com l’home mateix, però

tot i això és contínuament re-
novat i manté la seva vigència
en el segle XXI, malgrat tots els
canvis tecnològics. La poesia
és un estímul de la imaginació i
de la introspecció reflexiva.
Ferran Carbó, catedràtic de fi-
lologia catalana de la Universi-
tat de València i especialista en
anàlisi de la lírica, ens ofereix
una eina valuosa de síntesi que
ajuda a interpretar els textos
poètics i els seus contextos cul-
turals. Per Carbó, a la poesia li
correspon la producció més vi-
gorosa i brillant de la literatura
catalana contemporània. El
lector, però, sovint necessita
claus interpretatives i contex-
tualitzacions adequades que
l’ajudin a assimilar la font de
bellesa, sentiment i reflexió
que és la poesia.

La poesia catalana
del segle XX
Ferran Carbó
Bromera Edicions
Alzira, 2007

Aquestes podrien ser una
mena de memòries d’un
professional que ens

parla de titelles i teatre, però
Toni Rumbau ha anat més
enllà i ens parla del pas del
temps, de la Revolució dels
Clavells portuguesa, de la
Transició, de la fi de l’URSS,
d’altres països com ara Egipte,
l’Índia i la Xina... I també de
com va néixer l’emblemàtic Te-
atre Malic, la primera sala al-
ternativa del país, de com va
arrencar el motor de la seva
activitat febril, i de com, 18
anys després, va tancar, fart
dels bancs i les rutines reivindi-
catives estèrils, en el que va
ser un acte d’alliberament per-
sonal. Rumbau, creador poliè-
dric i agitador cultural, mira
enrere conscient que les per-
sones, com les seves titelles,
també són mogudes en moltes
ocasions per fils invisibles...

Malic. L’aventura
dels titelles
Toni Rumbau
Arola Editors
Tarragona, 2007
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Elsllibresmésvenuts
24.05.07 - 30.05.07

Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...
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El pont dels jueus

Si menges una llimona sense...

La ciutat sense temps

L’església del mar

El conte número tretze

Incerta glòria

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

E. Moriel
DESTINO

I. Falcones
ROSA DELS VENTS

D. Setterfield
EMPÚRIES

J. Sales
CLUB EDITOR
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Catalunya sota Espanya

Entre una Espanya i l’altra

Gomorra

L’esquerra independentista avui

Els secrets de la felicitat

A fil d’espasa

A. López Tena
DÈRIA / LA MAGRANA

No-ficció

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

R. Saviano
EMPÚRIES

R. Buch
COLUMNA

S. Serrano
ARA LLIBRES

M. Forcano
LA MAGRANA

JOSEP LOSADA

Avarícies

La mostassa

Estem acomple-
xats, això és in-
dubtable. Som un
poble de posar-se

el biquini i només veure’s
la cel·lulitis. Sempre cre-
iem que fem el ridícul i
tenim la tendència a com-
parar-nos amb Europa, la
rica, i quedar com uns
draps bruts. “Quin pape-
rot que estem fent a
Frankfurt”, pensem cada
cop que ens barallem.
Doncs, tranquils. No passa
res. Des que el món és
món, és a dir, des que a la
Fira de Frankfurt hi ha un
convidat d’honor, que
sempre ha anat precedit
de polèmica. Els indis van
estar discutint fins al final
la relació entre les llen-
gües vernacles i les coloni-
als: es van agafar mania
els uns als altres per triar
quins escriptors hi anirien
i etcètera.

El cas és que, mentre
els convidats passen els
mateixos nervis que pas-
sarien si anessin per pri-

mer cop a sopar a cals so-
gres, els amfitrions es fre-
guen les mans i fan el gran
negoci. No és per fer un
desaire, però, en lloc de
fixar-nos en les nostres
misèries col·lectives,
algun dia també podem
apuntar cap a Frankfurt,
una ciutat que s’encareix
escandalosament quan hi
arriben els editors. Amb la
Buchmesse els hotelers
alemanys fan l’agost. Els
preus es multipliquen
d’una manera impune.
S’han aprofitat tant de
l’avinentesa que els firai-
res han amenaçat més
d’una vegada de traslladar
l’esdeveniment a una altra
ciutat. No han frenat l’ava-
rícia i la fira continua, fet
que prova que la mudança
no deu ser tan fàcil. De
tota manera, quedem-nos
amb una idea: cada cop
que ens agafa complex
d’impresentables, pensem
que n’hi ha arreu. Mal de
molts, consol d’enzes? Sí,
però funciona.

Ada
Castells

Al castellà: 
Molino en llamas
Cuenca, El Toro de Barro, 2005

Cacería
(plaquette)
Cuenca, El Toro de Barro, 2005

Los girasoles azules
Barcelona, Edebé, 1993

El Pirata 101
Barcelona, Edebé, 1995

Al francès: 
Vingt-et-un poèmes
dins Poètiques / Poetry Reading
Series. Barcelona, Institució de
les Lletres Catalanes, 2003

Moulin en flammes et autres
poemes toulousains
França, Fédérop, 2006

A l’italià:
Pozzo di neve
Milano, Crocetti Editore, 2005

A l’anglès: 
Ten poems
(plaquette)
edició no venal publicada per
l’autora per a una lectura a
Salisbury, 2001

101 Pirata
Boston, Houghton Mifflin, 2003

Al búlgar: 
Poesia
Sofia, Nov Zlatorog, 2005

A l’eslovè: 
Literatura
(revista eslovena de poesia),
octubre 2005, pàg. 152-154

Al basc: 
101 Pirata
Barcelona, Edebé, 1995

Entre les diferents antologies
en què ha participat destaca 48
poètes catalans pour le XXI
siècle, Durazzo, Les écrits des
Forges, 2005

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Susanna Rafart i Corominas
(Ripoll, 1962) és autora dels
poemaris Olis sobre paper (Tres
i Quatre, 1996, premi Senyoriu
d’Ausiàs March), A cor què vols
(Senhal, Llibreria 22 i
Ajuntament de Girona, 1997),
Reflexió de la llum (Columna,
1999, premi Joan Teixidor
d’Olot), Jardins d’amor advers
(Moll, 2000, premi Joan
Alcover), Pou de glaç (Proa,
2002, premi Carles Riba), Retrat
en blanc (Moll, 2004), Molí
encès / Molino en llamas (El
Toro de Barro, 2005) i Baies
(Proa, 2005, premi Cavall Verd).
En narrativa és autora dels
llibres de narracions La pols de
l’argument (Edi-Liber, 2000) i
La inundació (Proa, 2003, premi
de la Crítica Serra d’Or), i també
del lloat dietari Un cor grec
(Angle, 2006).
Per als lectors més joves ha
escrit Els gira-sols blaus (Edebé,
1993) i El pirata 101 (Edebé,
1995). Juntament amb autors
com ara Sebastià Alzamora,
Manuel Forcano i Hèctor Bofill,
Susanna Rafart forma part del
grup anomenat Imparables, la
proposta poètica dels quals va
quedar recollida a l’antologia
publicada per Proa el 2004 i
editada per Sam Abrams i
Francesco Ardolino.
Com a crítica literària ha
col·laborat amb l’AVUI, amb la
revista Caràcters i amb la Revista
de Girona. Pel que fa a la manera
com es planteja els diferents
gèneres (prosa i poesia), Susanna
Rafart comenta: “Tot es defineix
per un mateix discurs,
alliberador i de màxima
concentració. M’agrada apropar
els centres per desdibuixar-los
després. En el dietari intento que
els gèneres conflueixin en un
mateix curs, amb ràpids i gorgs,
segons escaigui”.
Com a traductora ha traduït
Poesia completa (Salobre,
2006), de Salvatore Quasimodo
(amb Eduard Escoffet), Principi i
fi de la neu, d’Yves Bonnefoy (El
Gall Editor, 2006) i Profecies i
altres textos, de Leonardo da
Vinci (Angle, 2007).

Curnonsky, als anys 20, va
dir que gastronomia i tu-
risme van indissoluble-

ment units, i va crear el terme
gastronòmades. Josep Pla va
dir que la cuina és el paisatge
posat a la cassola. Dues idees
que Jaume Fàbrega (Banyoles,
1948), expert culinari i turístic,
s’ha fet seves per redactar
aquesta Guia comarcal d’atrac-
tius turístics, productes, plats,
vins i festes gastronòmiques
dels Països Catalans, com diu
el subtítol. Una obra útil que
ens permetrà conèixer Catalu-
nya, però també altres territo-
ris propers afins per la llengua i
la cuina, com ara el País Valen-
cià, les Balears, el Carxe, la Ca-
talunya Nord, la Franja de Po-
nent, Andorra i l’Alguer. Arque-
ologia, vins, mercats, receptes,
monuments, paisatges, produc-
tes i festes populars ben ager-
manats i documentats.

Catalunya
per sucar-hi pa
Jaume Fàbrega
Editorial Dux
Barcelona, 2007

Tot i que ser un explorador
no és una ocupació que
sembli gaire habitual en

ple segle XXI, encara en que-
den uns quants. Ian Baker ha
viscut a l’Índia i al Nepal i fa
vint anys que practica el budis-
me tibetà. Va estudiar belles
arts, literatura i religions com-
parades a Oxford. El corazón
del mundo. Un viaje al último
lugar secreto narra una histò-
ria d’exploració i descoberta
molt captivadora: un viatge ex-
traordinari a un dels paratges
més salvatges i inaccessibles
de la terra, la cascada tibetana
que segons els monjos és la
porta d’accés al paradís místic,
l’origen del mite de Shangri-La.
L’obra també vol ser una medi-
tació sobre quin ha de ser
l’espai de l’home dins la natura
i per això mostra un camí, un
pelegrinatge al cor de la fe bu-
dista tibetana.

El corazón del mundo
Ian Baker
Traducció de J.L. Moreno-Ruiz
La Liebre de Marzo
Barcelona, 2007
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