
Antoni Gómez
-És una mica cridaner que un po-
eta de referència i prestigi com
vosté haja de presentar-se a un
premi per a poder publicar un po-
emari. Això vol dir que, siga qui
siga l’autor o l’autora, publicar
poesia és igualment difícil?
-Tothom sap que avui dia els edi-
tors de poesia «comercial» (i no
pas institucional) es tanquen en
banda i tot i que els presentes un
llarg curriculum carregat de pre-
mis i reconeixements, et «reco-
manen» que et poses a la cua de
qualsevol premi literari i, cas de
premiar-te’l, podràs acudir a una
editorial i te’l publicarà, car la ins-
titució que atorga el premi de se-
gur pagarà totalment l’edició. Sem-
pre me’n recordaré quan Joan Fus-
ter una vegada em va confessar
que el reconegut poeta Josep Car-
ner li consultava al crític suecà on
i com podria publicar un poemari
que les editorials als anys seixan-
ta li donaven llargues. Em sembla,
doncs, que la situació no ha canviat
gens. Potser, per fortuna, avui dia
hi ha molts més premis...
-El títol del seu poemari, «El nou
rapte d’Europa», sembla ser una
metàfora del rapte d’Europa per
Zeus transformat en un bou. Quin
significat ha volgut donar-li a
aquest títol? Quines coses apor-
ta a la seua trajectòria poètica?
-La primera part de la pregunta —
el possible «jeroglífic»— el deixa-
ré per als crítics, tot i que Jordi Lla-
vina avança alguna cosa en el seu
magnífic pròleg. Quant a les coses
que pot aportar el nou poemari,
em sembla que sobretot és una re-
flexió més sobre la nostra volun-
tat de poble obstinat en tenir una
identitat inconfusible, malgrat els
tèrbols encanteris de l’enemic i
malgrat els múltiples paranys que
la història ens ha sotmés.
-El crític literari Jordi Llavina diu
en el pròleg que el llibre concilia
la circumstància personal amb la
col·lectiva. Considera, seguint
l’opinió del prologuista, que
aquest poemari és una síntesi de
la seua obra?
-Afegiré al que diu vosté i J. Lla-
vina que tenia un repte ben antic:
elevar l’expressió lírica del que
havia iniciat fa anys amb Dades de
la història civil d’un valencià, con-
juminant alhora la circumstància
personal amb la col·lectiva. Me
n’alegre molt del que ha expres-
sat Llavina. La veritat és que un
dels meus grans objectius poètics
era aconseguir una bona —sinó
la «millor»— síntesi en la dicció

poètica, cosa que anava al darre-
ra feia temps.
-Senyor Alpera, vosté que en els
anys seixanta era considerat un
agitador del realisme social, creu
que ara per ara encara són vàli-
des aquelles classificacions dels
anys seixanta i setanta?
-La meua intenció, en aquell mo-
ment del realisme històric o so-
cial era sobretot de transformar-
ho en versos «d’anar per casa»,
com diria el poeta, però alhora
sense perdre mai allò que ano-
menava «alé líric». En definitiva,
el que feien els grans poetes uni-
versals del moment: Etútxenko,
Nazim Hikmet, Leo Ferrer, S.
Quasimmodo, S. Espriu, P. Quart,
J. M. Llompart, V. A. Estellés...
-Aquesta és una pregunta una

mica tòpica però oportuna per a
un poeta com vosté, amb una llar-
ga trajectòria i una perspectiva
substanciosa des dels anys sei-
xanta del segle passat. Com va-
lora el moment actual de les lle-
tres valencianes?
-Les «lletres valencianes» conti-
nuen sent «ben perifèriques» dins
l’espectre de la literatura catalana
actual, sobretot a causa del socio-
centrisme barceloní d’alguns man-
darins. Els hi costa —i els hi cos-
tarà— molt considerar-nos tots
com un mateix equip de futbol, val-
ga el símil. Òbviament, el nul pes
que la política valenciana té da-
munt dels cercles de cultura cata-
lana acaba per marginar-nos. Tan-
mateix, l’activitat a escala indivi-
dual i editorial per part dels va-

lencians és considerable. El dia
que les institucions del nostre país
ens recolzen decididament co-
mençarem de nou a emergir dins
la literatura catalana del segle XXI.
-Una de les vessants més inte-
ressants de la seua trajectòria
com a poeta i crític literari ha si-
gut la reivindicació dels autors i
les autores dels anys cinquanta.
És el cas de Jaume Bru i Vidal, per
exemple, que dóna nom al premi
que ha guanyat. Creu que els va-
lencians són desagraïts amb els
seus escriptors i poetes?
-Els valencians en general no som
desagraïts envers els nostres es-
criptors, llevat d’alguns «sabu-
dets» que pel fet d’haver conreat
diversos gèneres o que  són d’una
determinada comarca creuen que
sempre seran superiors a tu. Si en
definitiva som una literatura de
«quatre gats»! El que queda clar
és que mentre en èpoques passa-
des la poesia mantenia un fort pre-
dicament damunt qualsevol gène-
re, des dels anys setanta del segle
passat, davant el considerable im-
pacte de la novel·la, la lírica ja no
la llegim gairebé ni els propis po-
etes! No oblidaré mai que fou l’a-
mic Fuster un dels primers en re-
petir a alguns membres de la
meua generació —Aracil, Cucó,
Isabel-C. Simó, R. Bernabeu—
allò de «Vosaltres, ballarines poèti-
co-universitàries...», amb la qual
cosa bastants d’aquells poetes van
fugir aviat cap a altres camps es-
peculatius o creadors. 
-Des de la seua maduresa literà-
ria i personal, quins consells do-
naria als poetes joves?
-Ara en diré una de més positiva del
Fuster, quan anàvem en alguna
ocasió a demanar-li consell: «Vo-
saltres, que ja teniu la faveta ben pe-
lada, no necessiteu consells de mi...»
Mutatis, mutandi, podria dir el ma-
teix als joves. A més, les dificultats
i els avantatges amb què es troben
avui dia no són els mateixos que els
que teníem als anys seixanta.
-Quin balanç fa de la seua obra,
arribat als setanta anys?
-No vull fer encara cap balanç car
per fortuna no és hora encara de
balanços, car estic viu i actiu. Tan
sols me’n recorde del «pobret»
Ibn Jafahya que en arribar als sei-
xanta ja començava a queixar-se
perquè li mancaven part dels seus
amics i en arribar als huitanta es
queixava perquè havien mort tots
i ell es trobava ben sol. Amics i so-
bretot mestres n’he perdut diver-
sos però sóc viu i actiu escrivint
creació, poesia i memòries.

«La lírica ja no la llegim
gairebé ni els propis poetes»
■ «El nou rapte d’Europa» (Brosquil ed.), premi de poesia Jaume Bru i Vidal
2008, és l’últim llibre de Lluís Alpera, poeta i agitador cultural de referència
de les lletres valencianes. Alpera compta amb més d’una vintena de poema-
ris i és autor de nombrosos articles i estudis sobre els poetes valencians.

Lluís AlperaENTREVISTA POETA I CRÍTIC LITERARI

ESCRIPTOR. Lluís Alpera (València, 1938) concilia la circumstància personal amb la col·lectiva al seu nou poemari.
J. NAVARRO
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ANAQUEL
Jordi Esteva
Els àrabs del mar
Brau ed., Figueres, 2008

Seguint l’este-
la de Simbad:
dels ports d’A-
ràbia a l’illa
de Zanzíbar és
el subtítol que
descriu la in-
tenció de l’au-
tor, Jordi Este-
va, en aquest
llibre de viat-
ges: combinar l’aventura del viat-
ge (a Sudan, Oman, Iemen i a les
costes del sultanat de Zanzíbar)
amb la nostàlgia per un món que
ja no existeix, i que es conserva a
través de mites i d’història oral.

Stendhal
Diccionario del amor
Alba, Barcelona, 2008

Empenzando
en Absurdo y
terminando
en Werther,
Pierre-Louis
Rey ha reali-
zado este Dic-
cionario del
amor con fra-
ses o párrafos
breves toma-
dos de la obra de Stendhal —no-
velas, relatos, diario, corres-
pondencia y, por supuesto, de su
Del amor—; un abecedario afo-
rístico que recorre un itinerario
de situaciones del corazón.

Václav Havel
Sea breve, por favor
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores
Madrid, 2008

En esta larga
entrevista con
Karel Hvizd’a-
la, Václav Ha-
vel (Praga,
1936) repasa
los días de lu-
cha contra el
régimen co-
munista, la
reincorpora-
ción a la democracia y la escisión
de Checoslovaquia bajo su presi-
dencia, así como la difícil relación
entre política y literatura y su vin-
culación al teatro Na zábradlí.

Djuna Barnes
El bosc de la nit
Edicions 62, Barcelona, 2008

Aquesta edi-
ció ofereix per
primera vega-
da en català la
versió íntegra
de la novel·la
que Djuna
Barnes publi-
cà el 1936 amb
les supres-
sions aconse-
llades per Emily Coleman y T. S.
Eliot —el seu editor—: la manera
en què l’autora tracta en aquesta
obra temes com el lesbianisme o
la religió van impossibilitar que es
publicara el text inicial.

John Braine
Un lugar en la cumbre
Impedimenta, Madrid, 2008

Novela emble-
mática del mo-
vimiento de
los «Jóvenes
Airados» bri-
tánicos y au-
téntico fenó-
meno de ven-
tas a finales de
los años cin-
cuenta, la obra
de John Braine (1922-1986) cuen-
ta la historia del imparable ascen-
so de Joe Lampton, obrero encan-
tador y caradura que se abre ca-
mino en la Inglaterra de los pri-
meros años de la posguerra.

❙❙❙

«Les lletres
valencianes continuen
sent ben perifèriques;
tanmateix, l’activitat a
escala individual i
editorial per part dels
valencians és
considerable»


