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Entrevista a Emili Rodríguez-Bernabeu: 
«El poema sempre naix de la reflexió»

El 1962, Emili Rodríguez-Bernabeu (Alacant, 1940) va participar en l’antologia de
Manuel Sanchis Guarner Poetes universitaris valencians, publicada a l’editorial L’Estel

de València. D’aleshores ençà no ha deixat d’escriure i publicar versos. La seua 
trajectòria literària —assagística, però sobretot poètica— ha estat recentment 

reconeguda amb un monogràfic de L’Aiguadolç (2005) en un acte organitzat per la
Universitat d’Alacant. Vora quinze poemaris, entre els quals destaquen La ciutat de la

platja (premi Ausiàs March 1971), Viatge al teu nom (1982), Teoria del somni
(1988), Domini del sol (1990), El rostre de l’amant (1992), Escandinàvia (premi de la
Crítica dels Escriptors Valencians 1997), Alacant (1998) o Dring (premi Vicent Andrés

Estellés 1999), palesen la qualitat i el rigor poètic d’aquest distingit cardiòleg.

-La Universitat de València acaba de
reeditar Alacant contra València
(2005), onze anys després de la pri-
mera edició. En l’exhaustiu pròleg que
hi afegeix afirma que el llibre no des-
pertà gran entusiasme en tractar-se
d’un assaig «incòmode». Confia que
ara tindrà una altra recepció?
-El llibre resultava incòmode en no ali-
near-se amb les polítiques usuals del
País Valencià. Ningú no s’hi va veure
reflectit. Crec que els desacords s’hi
mantindran, perquè la situació política
no ha canviat gaire.
-Què el duu a escriure en la dècada
dels noranta una de les obres que ha
esdevingut necessària per a entendre la
situació sociopolítica del País Valencià
i, especialment, de la ciutat d’Alacant?
-Part de la problemàtica d’Alacant con-
tra València, l’he viscuda des de la
meua infantesa, dintre mateix de la
meua casa familiar. Però l’origen real
de l’assaig és una sèrie d’articles que
vaig publicar a la Revista de
Catalunya i a El Temps. L’espurna que
em decidí definitivament fou el Cinquè
Centenari de la Ciutat d’Alacant, la
celebració del qual bandejà la part
substancial de la nostra identitat.
-Hi ha qui presagia que d’ací a deu
anys poques novetats es podran con-
signar sobre el panorama que descriu
al seu llibre. Hi està d’acord? Troba que
la situació ha millorat en algun sentit?
-Crec que la situació ha millorat només
en l’acceptació general de la singulari-
tat valenciana, però les rutines respec-
te als nostres veïns continuen. I les insí-
dies contra la unitat lingüística no
s’han aturat. Hem de continuar par-
lant, perquè la vertebració del País

Valencià està encara per fer. Els polí-
tics fan el debat a porta tancada, no
ens podem fer il·lusions.
-Com es va fer poeta? 
-Escric des dels 11 anys. Vaig tenir un
mestre d’escola que em va saber afec-
cionar a la literatura. Els poemes m’en-
lluernaven. Durant els estudis de batxi-
llerat vaig saber que el valencià era un
dialecte català i amb uns companys
d’estudis ens vam proposar de conèixer-
lo bé. Durant els meus estudis de
Medicina a València vaig trobar els
joves escriptors valencians dels anys sei-
xanta i els seus mentors (Sanchis
Guarner, Enric Valor, Miquel Dolç,
Xavier Casp, Joan Fuster i molts més).
-Quines són les seues lectures de
capçalera?
-Les lectures de capçalera canvien amb

el temps. Probablement, el primer
poema en català que vaig llegir fou
«Corpus» de Jacint Verdaguer, en una
antologia de la literatura d’Ángel
Lacalle, durant el batxillerat. Després,
van seguir Pàtria i Caritat del mateix
autor, que les havia trobades a una lli-
breria de segona mà, actualment desa-
pareguda, de la plaça de Correus
d’Alacant. Després, Carles Riba (Les
elegies de Bierville), Salvat-Papasseit
(unes Obres Completes que em va dei-
xar Josevicente Mateo, l’autor
d’Alacant a part, un dels pocs lectors
en català a Alacant als anys cinquan-
ta); sens dubte, els escriptors valen-
cians del moment: Casp, Fuster, Valor,
Valls... Més tard, vingué Espriu, Foix,
Carner i els clàssics. Els poetes del nos-
tre «segle d’or» són, sens dubte, els qui
romanen encara com a lectura de
capçalera, als quals retorne sempre,
sense defallir en els matisos.
-Com ha conjugat la vida de metge
cardiòleg amb la de poeta? 
-Molt bé. Sempre he tractat de fer-ne
una separació completa. Crec que en la
meua poesia és difícil d’entreveure el
metge. Al contrari que d’altres poetes
en circumstàncies paregudes, com ara
el nord-americà William Carlos
Williams, no tinc poemes de tema
mèdic estricte. Ara bé, la meua produc-
ció literària no s’ha fet sense sacrifici.
Podria haver escrit més si no fos metge?
No ho sé, però no amb més qualitat.
Perquè per a escriure cal allunyar-se
dels textos fets i retornar-hi més tard,
constatar-hi des de l’allunyament la ido-
neïtat de l’expressió. Una activitat dife-
rent t’allunya radicalment.
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-Entre La catacumba (1974) i Viatge al
teu nom (1982) passen vora vuit anys.
Podem parlar de parèntesi?
-Sí, hi ha un parèntesi amb un llibre inè-
dit que vaig esquarterar. Algun poema
d’aquell llibre aparegué després a
Viatge al teu nom i, curiosament, una
estudiant de filologia de la qual no
recorde el nom se’n va adonar. Amb tot,
entre 1974 i 1982 hi ha l’antologia de
poesia jove Migjorn que va omplir gran
part de la meua activitat literària i,
sobretot, l’estudi de l’obra de Joan Valls.
-Una de les seues màximes ha estat
«ésser implacable en la simplificació
expressiva». Què suposa aquest pre-
cepte? 
-L’expressió poètica ha de moure’s sem-
pre en la precisió. Ha de suggerir
exactament el que volem expressar i,
en aquest joc, trobem les dificultats,
perquè el món poètic no és el món de
la realitat vulgar ni el món de la cièn-
cia. D’això la necessitat del llenguatge
figurat, que també té un ús restringit en
la realitat i la ciència esmentades. En
poesia, hi ha sovint molt de barroquis-
me i llenguatge superflu. Doncs bé, he
tractat sempre de trobar aqueixa exac-
titud desitjada amb el mínim retòric
possible, i crec que aquesta tendència
afavoreix la comprensió de la meua
obra, que ja sé que té fama d’obscura,
immerescudament. El que passa és que
hi ha fenòmens molt subtils i difícils.
-Quina importància té el viatge en la
seua obra? I la platja?
-Tota la nostra vida és un viatge, una ini-
ciació. Qualsevol poètica és una inicia-
ció a la bellesa del món mitjançant la

paraula. Cada viatge ens acosta a
aspectes determinats del nostre patrimo-
ni vital. Els viatges que fem no són pas
gratuïts. La platja és el punt de reunió
dels homes, el lloc benigne entre la
immensitat de la mar (l’absolut) i la dure-
sa de la terra (la lluita per l’existència).
-Alacant ha significat el final del peri-
ple viatger? Aquest llibre té alguna sig-
nificació especial per vostè?
-Alacant és el final i l’inici. Ho he dit
clarament al poema «Port d’origen»,
d’Escandinàvia. Probablement Alacant
és present en tota la meua obra, d’una
manera o altra, però el poemari
Alacant arreplega uns moments insis-
tents de la meua vida on poden identi-
ficar-s’hi d’altres lectors.
-Després de quaranta anys fent versos,
s’arriba a poder explicar l’origen del
poema?
-El poema sempre naix de la reflexió.
El punt de partida pot ser una emoció,
una sensació, un pensament, un
ensurt... que pot motivar tot seguit una
nota apressada. Després, ve l’elabora-
ció, el treball cultural, l’idioma, els
nexes, les relacions, la paraula, el
poema. L’elaboració d’un poema pot
tardar molt de temps.
-Molt sovint, es parla de la seua tra-
jectòria poètica com un cas singular
dins la lírica valenciana. 
-He tractat de crear una poètica pròpia
que pogués expressar la meua particu-
lar visió del món. Això ha significat
dues coses: molta informació, moltes
lectures, i la introspecció sistemàtica
del que vull. No podem parlar d’aïlla-
ment, sinó de perspectiva; mirar des de

lluny pot aclarir el panorama. En
aqueix sentit, escriure a Alacant pot
haver estat beneficiós.
-Quina és l’obra seua que considera
més reeixida o que prefereix?
-No ho sé, totes les obres tenen quel-
com insubstituïble per a l’autor.
Comprenc que Domini del sol, El rostre
de l’amant, Escandinàvia o Dring
hagen estat més estimades. Alguna
obra, molt valorada per mi, com ara
Teoria del somni, ha estat ignorada per
motius editorials diversos.
-L’any 1977 donava a conèixer a tra-
vés de l’antologia Migjorn una fornada
de joves poetes de les comarques de
sud. Creu que en aquests moments tin-
dria material per a fer-ne una altra?
-Hi hauria material, sens dubte, però
l’orientació hauria de ser molt diferent.
Hauria de ser quelcom molt engresca-
dor, quelcom que impliqués els antolo-
gats en una tasca literària singular i
diversa, capaç de canviar l’orientació
rutinària actual de la nostra literatura.
Tot això necessitaria una profunda
reflexió sobre l’esdevenir literari als
Països Catalans. Quant a Migjorn, va
representar la incorporació del Sud a
la literatura catalana, una arrancada
que ja ha tingut nombrosos exemples
de continuïtat: Entranyes per a l’augur,
Llampecs d’espurnes, Els dimarts poè-
tics de La Naia, Contra Natura...
-Té projectes literaris en marxa o, si
més no, en l’horitzó?
-Sí, treballe en un poemari i en fornesc
material per a un assaig.

Anna Esteve


