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Antòleg

Hi ha molts
mots per de-
finir el tre-
ball de Subi-
rana: poeta,
blogaire,
professor...,
però la feina
d’antòleg és
la que ens ha
servit com a
excusa per a
aquest tros
de conversa.
Acaba de
sortir Que
no mori la
llum. 50 po-
emes per a
funerals, el
nou títol de
la col·lecció
d’Ara Llibres
on ha reunit
poemes de
Nadal i poe-
mes per a
casaments.
Ara, a punt
de marxar a
Tel Aviv per
treballar a
la universi-
tat, enlles-
teix una
altra antolo-
gia per dir
gràcies. Li
ho haurem
d’agrair

J.S. Estic convençut que la poesia
pot ser útil. El que jo volia fer amb
aquesta col·lecció que traiem amb
Ara Llibres és exactament això. Del
50 poemes de Nadal per dir dalt de la
cadira ja anem per la tercera edició i
això vol dir que hi ha 5.000 llibres
amb poemes de Verdaguer, de Se-
bastià Pons, de Maragall en cases de
gent que normalment no compraria
un llibre de poemes. La poesia sí que
forma part de la vida de la gent però
potser és que no generem els llibres
que volen. Aquests llibres parteixen
de la base que tothom té dret a llegir
poesia digna.

A.C. Serveixen perquè la poesia
deixi de fer por?

J.S. Exacte. A través de les antolo-
gies pots entrar en autors que ni ha-
vies sospitat. Jo mateix vaig desco-
brir l’Anne Sexton a partir d’una an-
tologia de la Montserrat Abelló. He
volgut posar poemes molt coneguts,
fins i tot cançons, com La vall del riu
vermell, i altres de gent que no co-
neix ningú. Quan veia antologies si-
milars en anglès i en francès em feia
molta enveja. Ara toca veure per on
ho fem créixer.

A.C. Però ja havies editat a Proa
una cosa semblant.

J.S. Sí, havia fet Festa, dol i cir-
cumstàncies, que va ser el meu pri-
mer llibre reeditat, encara que la
col·lecció no va acabar de funcionar.
Crec que hem d’anar entrant en la
idea que l’important d’una cultura li-
terària són les segones edicions.

A.C. Tots aquests anys triant d’aquí
i d’allà... suposo que has descobert
algun poeta.

J.S. Sí, perquè ara tinc l’excusa de
comprar més llibres de poesia. A
França hi ha moltes antologies i a An-
glaterra n’hi ha de casaments, de pe-
tició de mà... En aquest llibre, hi poso
el Vell brindis irlandès, que he tradu-
ït perquè hi disfruto. També n’hi
poso un de l’Auden en què ja hi havia
traducció del Manent i de l’Albert
Roig, però volia fer la meva.

A.C. I aquestes antologies t’han es-
peronat en la teva producció?
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J.S. Sí, i en la meva professió. Ara
estava fent un curs a la Pompeu
Fabra sobre retòrica i poètica i el vaig
basar en Un aviador irlandès preveu
la seva mort, de Yeats, que és un
elogi fúnebre que va dedicar a una
amiga a qui se li va morir el fill en la
Primera Guerra Mundial. Ja m’agra-
daria escriure una cosa així!

A.C. Però t’has frenat a base de lle-
gir els grans?

J.S. No per llegir els grans sinó per-
què m’he fet gran. Quan va sortir el
meu primer llibre tenia 21 anys i em
vaig estar una setmana sense dor-
mir. Va ser l’any en què el Carles Tor-
ner va guanyar el Riba i ens van pu-
blicar a tots dos. Un temps després
vaig guanyar el Riba amb 26 anys. La
pressió de llavors no la tinc ara. Has
llegit més, ja t’han convidat a festi-
vals, diguéssim que les primeres ve-
gades ja les has fet totes. La literatu-
ra continua sent important, però a
un altre ritme. Cada vegada m’inte-
ressa més la poesia oriental que
porta cap a valorar la contemplació i
un temps més pausat. No tinc l’ànsia
de publicar un llibre cada any, encara
que la poesia continua formant part
de la manera que tinc de mirar les
coses.

A.C. No tens la mirada del
novel·lista?

J.S. No, no tinc la capacitat d’arti-
cular un argument ni de jugar amb
els personatges, però no m’he de
sentir malament per això, ja m’ha
passat l’edat.

A.C. Només faltaria que tothom fes
de Dan Brown!

J.S. Sí, vull creure que el que tinc
serveix per una altra mena de pro-
ses. La gràcia de la novel·la és que tot
s’hi val. Jo defenso els dietaris que he
fet com Adrada. No sé si és la mirada
d’aquest moment històric, però jo
només puc tenir una mirada frag-
mentada de la realitat. Quan llegeixo
textos que em parlen de la família,
de llibres, de discos... em ressona
més com el món d’ara que, amb tots
els respectes, les novel·les que són
escrites al XXI però com si estigues-
sis al XIX.

A.C. I Internet?

J.S. No crec que hi hagi un abans i
un després de la tecnologia de la in-
formació pel que fa a la literatura. A
ningú se li ha acudit dir que entre
Homer i Dante la literatura ha pro-
gressat, però sí que han passat coses
diferents. Per què Homer feia servir
la poesia? Perquè s’ho havia
d’aprendre de memòria. Al segle XIV
sí que ja hi havia llibres, però és que
un exemplar et costava l’equivalent a
un pis.

A.C. No hem de patir, doncs.

J.S. No, com diem sovint amb
l’Oriol Comas, no ens morirem de
gana perquè sabem llegir i escriure.
Sembla una boutade, però no ho és.

A.C. Fa tres anys vas fer una estada
al Canadà i ara marxes a Tel Aviv. Què
hi vas a fer?

J.S. Vaig a estudiar amb Itamar
Even-Zohar, el pare de la teoria de
polisistemes.

A.C. Què és això?

J.S. Investiga què tenen en comú
les cultures. Hi ha dinàmiques comu-
nes i pensar que el fuet del meu
poble és més bo que el del costat,
que li diuen xoriç, no serveix per a
res. Estudia com es genera valor i no
és que vagi fent amics perquè les
seves teories tenen poc a veure amb
les agendes particulars de la gent. La
nostra situació no té res a veure amb
la dels anys 50. El rotllo perseguits ja
no és veritat encara que no visquem
en el millor dels mons. Què passa,
doncs? Tenim una escola i una tele
publica i el català no avança, aquesta
és la pregunta. Una literatura no
només la fan els autors i els llibres
sinó les editorials, les traduccions,
les institucions i els mediadors.❋
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