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Per què va sortir del món de l’empresa per de-
dicar-se a la poesia?
No va ser una decisió sobtada de canvi de
feina. Jo havia estudiat econòmiques una
mica per eliminació. També depenia de l’en-
torn i de la idea de fer diners amb la feina que
m’havien inculcat.

No era rebel com molts joves poetes.
Si quan t’estàs formant ningú t’explica que el
que t’agrada pot tenir una sortida diferent,
acabes seguint una ruta que potser no és la
teva sinó una circumstància.

On va descobrir l’amor per la poesia?
Quan anava a l’escola de monges m’encantava
recitar i m’estranyava que les altres nenes no
compartissin el meu entusiasme. El fet de
treure bones notes em va portar a estudiar
“una carrera de profit”. Hi ha camins que són
més dirigits que passionals.

Quant temps va treballar en les finances?
Més de vuit anys. Treballava en un banc al de-
partament de gestió d’actius, el que es dedica
a gestionar carteres i fons d’inversió per la
part de renda fixa, borsa, rendes variables...

En contacte amb la clientela?
No estava de cara al client sinó dins del depar-
tament que decideix com s’inverteix la carte-
ra. Una cosa més aviat de laboratori tenia,
perquè és un departament tècnic.

Com era la jornada laboral?
Doncs passava el dia llegint notícies de com-
panyies, si és millor comprar tecnologia que
energia. O si és millor, dins de tecnologia,
tenir telecos o semiconductors.

Va entrar dins aquest món convençuda?
Sí, d’una manera natural. Quan vaig acabar la
carrera als 21 anys, a la Pompeu Fabra, ja em
vaig incorporar al sector financer, que a An-
dorra és el segon sector, després del turisme.
Potser hauria d’haver passat per un període
de veure món, sortir a l’estranger, però tot
anava rodat i de seguida em vaig veure dins
un banc i amb responsabilitats, que es van
anar incrementant.

Una mica antitètic en relació a la poesia.
Sí, em vaig adonar amb el temps que el meu
objectiu no era ser una superdirectiva, que
era cap on anava. El problema va ser que la
feina m’anava bé i que ràpidament vaig tenir
una progressió dins el banc. Si les coses m’ha-
guessin anat pitjor, la decisió hauria sigut més

“Buscardins
d’unmateixés
mésinteressant
queunbonsou”

fàcil. Potser el que em va costar més és ado-
nar-me que el que m’agradava d’una manera
innata, més profunda, era la poesia.

On era la poesia, aleshores?
Des de petita ha estat en mi, i en aquella
època d’una manera latent. La feina del banc
era de molta responsabilitat, estressant,
tenia un equip per sota meu i m’adonava que
allò no era el que volia.

On es va produir el canvi?
No tenia preparat cap llibre amb la intenció
de publicar-lo, de buscar-li sortida, però es-
tant al banc em vaig presentar a un modest
concurs de poesia. Em van donar el premi i a
partir d’aquí em van animar a presentar-me a
la nit literària d’Andorra. Em vaig posar a es-
criure durant els migdies. En comptes de
dinar em menjava un entrepà i escrivia i es-
crivia.

Poesia i economia són enemics?
A veure, el món econòmic, massa poètic no ho
és. I els editors deuen ser els que tenen més
clar que estan renyits amb els diners. Potser

la poesia no dóna uns beneficis
econòmics, però busca uns resul-
tats que crec que són molt més am-
biciosos que els econòmics. Buscar
dins d’un mateix sempre és més in-
teressant que buscar un bon sou.

Una mica suïcida.
Creuar aquesta barrera de la part
pràctica, i que està més unida a
l’economia, a la poesia, a la soledat,
a la decepció, a fer front a la com-
plexitat de la vida, no és senzill. La
poesia s’alimenta de tot això i la
frontera és complicada.

Què va trobar en creuar-la?
Treballant encara al banc vaig pu-
blicar el primer llibre i em vaig ado-

nar que allò era una altra cosa.
Tenia ganes de sortir del món on
era, però no veia la manera. Supo-
so que em vaig agafar a una cosa
tan fràgil com posar-me a escriure,
perquè no era conscient del salt.

Un salt al buit?
No, perquè l’altre món m’estava

enfonsant en una mena d’arenes movedisses.
Vaig sortir d’allà agafant-me a un bri d’herba.
No era una branca robusta sinó la més íntima:
escriure.

S’ha convertit en una de les dones que desta-
quen en els recitals. N’és conscient?
Recito des de petita. I la manera com recito és
tal com ho sento. Quan em van donar el pri-
mer premi a Andorra, a un periodista el va
sobtar com recitava. No ho sé, per què agrada.
Ho faig com puc riure-hi o expressar-me.

Quins han sigut el seus mestres?
No sé si he arribat als mestres encara. M’han
tocat poetes com Emily Dickinson, Rainer M.
Rilke, T.S. Eliot... Són poetes que han sigut
com una tacada, però no sé si m’han influït a
l’hora d’escriure. Sé que tinc molt a descobrir.

❝Creuar la barrera de la
part pràctica, la que
està unida a l’economia,
a la poesia és passar per
una frontera complicada
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Diferents figures de la lite-
ratura catalana han coincidit a situar la
poeta andorrana Teresa Colom (1973)
com una de les grans recitadores del pa-
norama actual. Amb un estil personal i
elevant les paraules com si levitessin,
Colom ha substituït la seva formació en
el terreny de l’economia i la feina vincu-
lada a la borsa i als bancs per la poesia.
Llibres com Com mesos de juny, La tem-
peratura d’uns llavis i Elegies del final co-
negut l’avalen.

L’entrevista
Teresa ColomPoeta andorrana DavidCastillo
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La millor
nota

Marçal
Sintes

La primera pàgina de l’AVUI
de l’edició d’ahir allotjava
una estranya tensió: mentre
el titular principal s’ocupa-
va del consum de porros
entre adolescents i de les
seves nefastes conseqüèn-
cies, la fotografia principal
estava dedicada a Eduard
Ansaldo –ulleres, motxilla
a l’esquena–, que és l’estu-
diant català que enguany
ha obtingut la millor nota a
la selectivitat, un 9,94. Un
dels reptes que l’edat ens
planteja passa per vèncer
la temptació de malparlar
del jovent per sistema. Mal-
grat ser-ne perfectament
conscient, no puc treure’m
del cap la idea que la notí-
cia sobre Eduard Ansaldo
conté, a ulls de molts nois i
noies, elements diguem-ne
contraculturals més im-
portants del que sembla,
més importants que fumar
porros, posem per cas. Ho
dic després de provar de
posar-me en la pell d’un
adolescent d’avui i imagi-
nar quin efecte li pot cau-
sar la notícia sobre la selec-
tivitat. Els joves que han
topat amb la informació
¿què han pensat o han sen-
tit? Segur que una part
han menystingut tant la
seva gesta com el seu
exemple. No els ha desper-
tat cap enveja –sana o insa-
na–, sinó que han tingut
perfectament clar que
Eduard Ansaldo és un
tipus com a mínim estrany,
en el sentit que les seves
coordenades, els valors
que encarna tan oberta-
ment, són valors secunda-
ris, perifèrics o fins ab-
surds, desencaixats. La no-
tícia no l’haurien
descodificat, per tant,
d’una forma equiparable a
la dels lectors d’altres ge-
neracions o els autors de la
portada. El que no sé ni puc
saber són les dimensions
d’aquesta fracció del jovent
a la qual el que representa
quedar primer a la selecti-
vitat no li diu res, no li fa ni
fred ni calor. Vull convèn-
cer-me, per allò que deia
abans, que són unes dimen-
sions menors del que temo.


	avui.cat
	avui_270608 : diari : 24 : Pàgina 3 


