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a carrera literària de Jaume
Subirana és abundant. Potser és perquè constant-
ment va prenent notes en una llibreta sense por a
rescatar idees. Ha publicat poesia, prosa i assaig. Ha
estudiat, entre molts d’altres, Carner i Ferrater amb
fruïció, i pel que fa a la narrativa, ha escrit
Suomenlinna i Adrada, dos llibres que es mouen
entre el dietari i el bloc de notes i on Subirana, que
no té pèls a la llengua, es manté crític i lúcid, reco-
llint de forma global el conjunt d’idees disperses que
va acumulant dia a dia. I per si això és poc, té un bloc
digital on no para de dir la seva: Flux. Subirana
assegura que la seva veu ajunta i aprofita, treballa i
retalla i que de la seva “llibreta” n’acaba sortint bona
part del material. I que abans de fer un llibre no se’l

planteja com un tot, amb una coherència i un sis-
tema a seguir; senzillament, diu que va fent. Però el
resultat és un poemari que té, entre d’altres, una
història que fa un caminet, en què Subirana ens
agafa de la mà i ens fa passejar per la vora d’un riu.
Com diu al text en prosa que obre el nou llibre (edi-
tat per Edicions 62), la rapala és l’esquer de menti-
da que fan servir alguns pescadors perquè els peixos
piquin: és la figureta que “imita un peix millor que el
peix mateix”. Segons Subirana, és el que fa la poesia.
Millor dit, el poema. I el pescador és la constància,
la contemplació, els silencis i la paciència en la com-
posició... Amb calma i passió alhora, Subirana ens
ho explica buscant la paraula correcta, amb una
exigència lèxica que vol tocar diana.
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“Sóc un notari
de la realitat”

‘Rapala’ (Edicions 62) és

el cinquè llibre de poemes

de Jaume
Subirana, però també

es refereix a l’esquer de

fusta que fan servir certs

pescadors perquè “imita un

peix millor que el peix

mateix”. Segons l’autor,

aquest esquer és com el

poema. (Text: Ester Pino.

Fotos: Eloi Bonjoch)

A Rapala la idea que recrea tot el poemari és que
la vida és com un riu. Per què?
No ben bé: jo diria que la idea és que som com
pescadors, que no és exactament el mateix. Que
una de les coses que podem ser, una de les acti-
tuds possibles davant del fluir incessant de tot, és
la paciència, la passió, la intensitat de la mirada,
l’entrenament en l’alegria i la decepció del
pescador de canya.

Quina és la relació entre l’esquer (la rapala), l’art
de pesca i la poesia?
Que la poesia pot ser vista com un art de pesca. No
tota la poesia ni només com un art de pesca, però em
sembla una associació possible, i productiva. També//

/L
lib

re
s



BZN_65

que l’esquer (l’art) replica sovint la vida massa bé i
tot. I aquest escreix és apassionant! La gràcia és
aquesta: l’esquer o el poema o l’art, quan són vistos
fora de context no arriben al final, però si els poses al
seu lloc, si et poses a llegir amb un determinat espe-
rit, tal com està pensat perquè funcionin, no crec que
hi hagi coses gaire més fortes que un poema.

Parlant de pescadors i poesia la cita que obre el lli-
bre és de Kirmen Uribe. “En cadascun de nosal-
tres hi ha un riu a punt de desbordar-se”, diu el
poeta basc. La poesia serveix per desfogar-se?
Per desbordar-se. O, sent més precisos, per parlar de
desbordaments. No m’agrada la idea de la poesia
com a desfogament, que potser també hi és, eh? Hi
ha una part de reacció, però també hi ha una de
plaer, de lectura... Aquest riu a punt de desbordar-se
vol dir que al lector li estan passant coses que li
surten. La poesia és com la resina que sobreïx del pi.

A la teva narrativa el projecte és, en certa manera,
més metaliterari i ple de referents externs en tant
que llibres de notes. En poesia, sembla que crees
un món més ficcionat i tancat, diferenciat.
Per a mi els llibres de poemes (sobretot El rastre...,
En altres coses i ara Rapala) són molt a la vora de
Suomenlinna o Adrada. De fet, hi ha notes que s’han
fet poemes, i viceversa. Com hi ha material del meu
bloc que ha anat a parar a totes dues bandes. El que
sí que és veritat és que aquests llibres són un calaix
de sastre, on entra de tot. Però en aquesta barreja hi
ha molts elements que són molt a prop del que és el
poema. Marià Manent té fragments del seu dietari
on explica una anècdota que després te la trobes en
un poema, evidentment traslladada. El que sí que és
veritat és que en aquests llibres hi ha coses que mai
posaria en un poemari. Sóc un notari de la realitat,
agafo el que m’interessa. Ja estic més que estimulat
amb la realitat.

El teu poemari és variat: a Lectura hi ha més teo-
ria. A Matí de cap d ’any predomina la línia
intimista i més emotiva. I a Auguris tractes la
terra, la catalana, com a Adrada. La poesia és
també denúncia?
La poesia dóna tant de si que un no se l’acaba mai.
Ja em va bé, aquesta varietat: el món d’avui és
divers i dispers, i trencat a bocins que pots mirar
d’anar collint, com deia Mercè Rodoreda.

O només té sentit fer poesia de l’experiència? En
la poètica afirmes que “escrivim per recordar”...
Dic que potser escrivim per recordar allò que
encara no sabíem... La literatura (i, doncs, la poe-
sia) crea, fabrica realitat, experiència. Per mi hi ha
un moviment constant d’anada i tornada, de sís-
tole i diàstole de la vida a l’art i d’aquest a la vida.

Creus que en la poesia catalana aquesta línia ante-
rior –de l’experiència– ha escassejat? Em plantejo
Carner, Papasseit i Foix, per exemple, i hi veig
altres propostes.

El problema de la poesia de l’experiència és que és
una paraula trampa avui en dia que vol dir tan poc
i està tan carregada de prejudici que és difícil aga-
far-la. En abstracte i oblidant-nos de tot, em sento
molt còmode amb la poesia de l’experiència. Què
passa? Que alguns dels poetes que m’agraden
menys diuen que fan poesia de l’experiència, i els
que m’agraden més fan una altra cosa completa-
ment diferent.

Creus que en la poesia catalana actual la línia
general s’ha agermanat més amb la castellana
com, per exemple, amb la lírica de Gil de Biedma?
Em costa generalitzar sobre la poesia catalana o la
castellana. El que sé és que per a mi la lectura de
gent com Gil de Biedma i, remuntant, Luis
Cernuda i Antonio Machado, va ser essencial. Els
possibles agermanaments són molt personals:
cadascun ens anem fent la nostra “família” literària
a base de lectures i relectures. En castellà està molt
marcada la línia divisòria entre la poesia de la sen-
sibilitat i la de l’experiència. A mi un dels meus
preferits de la lírica castellana és José M. Valente,
que és l’antígon dels suposats poetes de l’experièn-
cia. Alhora he escrit sobre la poesia de Francesc
Parcerisas o Gabriel Ferrater. Et poden interessar
les dues coses, jo amb tot això em sento còmode,
però de vegades necessito distanciar-me’n, com en
Cercles, que és un homenatge a Vinyoli. Sembla
que si t’agrada Ferrater no et pot agradar Espriu.
Doncs no, em poden agradar aquests dos, i Foix, i
Carner. En català tenim la sort que la poesia del
segle XX és una mena de miracle, un immens

magatzem on hi ha uns aparadors de luxe fantàs-
tics, però on els de segona, tercera i quarta línia
també són molt bons. Jo ja firmaria per assemblar-
me a aquesta quarta fila.

Dins del poemari hi ha un homenatge fantàstic a
Maria Mercè Marçal, l’únic poema narratiu i en
castellà del llibre. Com va sorgir?
És un poema que tinc de fa temps i havia d’anar al
llibre anterior, Entre altres coses. Vam estar dis-
cutint amb el Xavier Folch i al final el vaig acabar
traient. És un poema que m’agrada molt però
atípic en el que jo escric. Hi he posat la data al
final, cosa que mai faig perquè retoco i reescric
molt les poesies. Però la cosa va anar diferent.
Aquell dia sabia que la Mercè estava malalta però
no m’ho imaginava. Jo estava de pesca en un poble
proper a on vivia ella, i vaig escoltar per la ràdio la
notícia de la seva mort. Em vaig quedar al poble
per poder anar l’endemà a l’enterrament. Vaig
quedar-me a dormir en una fonda molt petita, i
estava sol a l’edifici. No em podia treure del cap el
que havia passat i em vaig trobar escrivint el que
havia passat a uns amics meus que viuen a Madrid.
Té aquest aire de crònica, i està escrit en castellà
perquè els ho explicava a ells i molt a raig (normal-
ment em preocupo molt per la forma)... Però
després d’uns dies vaig veure que tenia gràcia i que
la idea de l’aigua que toca tenia a veure amb els
motius de Rapala.

A Rapala hi ha presents també certs elements
asiàtics. La proposta és, com sembla reflectir el
poema Lectura o el pseudohaiku Imitant a Li Po,
agermanar dues cultures?
Sí, el que passa que no sóc especialista. La poesia
oriental cada cop m’agrada més, perquè acon-
segueix amb molt pocs elements una capacitat de
suggestió impressionant. I de manera molt ele-
gant. Ara, jo no intento escriure poesia oriental,
em semblaria ridícul. El de Lectura, el vaig fer
llegint un fragment de Zagajewski on parla d’un
xinès. Em va interessar aquest joc de capes. En
aquest cas és una imitació d’un poema de Li Po
que parla com algú s’està fonent amb el paisatge.
Ell ho va escriure i a mi m’ha passat: vaig sentir
una fusió amb el paisatge.

Pescador i fill amb
salabre
De bon matí, m’endinso al riu tot sol.
Ningú no m’acompanya ni m’hi espera,
tret del corrent constant que se m’endú
a un altre riu, a un altre dia, a la mateixa
olor d’un altre drap d’agafar truites («Té!»)
amb les mateixes mans prement menudes
el mànec negre del salabre, fort,
i el so petit del meu rodet que rebobina
m’ajup a prop de l’aigua, pacient,
en una roca plana envoltat d’arbres,
de tarda, de silenci, de mosquits,
mirant al riu l’esquena gran del pare
mentre recull, allarga el braç a poc a poc
i llança i torna a recollir, amb gorra i botes
verdes altes, les botes altes amb què jo
temptejo atent el fons del riu, les pedres,
el llim del temps lliscós, quan em giro estirant
amb el fil una truita que cueja abrivada
i vinc contracorrent, tibant de l’ham,
fins a la roca plana allà on t’espero, pare,
amb el salabre a punt.


