
Eduard Ramírez
-Exercir la crítica literària aporta
una exigència o consciència ma-
jor com a escriptor?
-És clar que sí. Sobretot la cons-
ciència que es publiquen textos
que són prescindibles. Vull dir
que en la meua opinió la litera-
tura sempre ha d’intentar com-
moure, tot i que estiga escrita
únicament amb la finalitat d’en-
tretindre el lector. Les bones
obres són aquelles que tenen la
capacitat de fer-nos més recep-
tius al veritable ritme interior de
la vida, que és dinàmic i canviant.
Evidentment el món continuarà
igual, però nosaltres ja no serem
exactament els mateixos des-
prés de llegir un text de gran ni-
vell literari. Per este motiu la crí-
tica literària per a mi és un exer-

cici d’observació extraordinari,
encara que de vegades decebe-
dor. Sovint tinc la impressió que
s’escriu més de cara a la galeria
que per una autèntica necessitat
interior. Després, el talent de ve-
ritat, el talent de debò, el té qui
el té. El temps dirà.
-Fins ara havia publicat principal-
ment poesia, quins canvis ha su-
posat aquesta estrena en la pro-
sa literària?
-La veritat és que recórrer El
camí de les merles ha sigut difícil.
La recerca constant, el dinamis-
me creador, és essencial per a mi,
tot i que puga equivocar-me, però
és el meu camí. De fet el leitmo-
tiv del llibre és, justament, el can-
vi que he fet de la poesia a la pro-
sa pel camí de l’heterodòxia, de la
llibertat, fugint com de la pesta de
les pretensions políticament co-
rrectes. Per això, la citació de
Lautréamont que encapçala l’o-
bra. Este llibre ha begut directa-
ment de l’esperit de les avant-
guardes, vull dir, d’un radical sen-
tit de la creació com alliberament
de l’esperit, que deia Breton. I
també d’Erasme de Rotterdam,
pel que fa al lliure qüestionament
dels vells atavismes ideològics
amb ironia i sentit de l’humor. Ha
sigut un canvi que ha durat set
anys, que és el temps que m’ha
costat trobar un llenguatge propi,
una veu literària amb la qual em
reflectira autènticament.
-Quins altres referents ha tingut
presents en el descobriment d’a-
questa expressió lírica personal?
-Primer que res la lectura de
Nadja, d’André Breton, em va
captivar totalment. Pel seu es-
perit lliure, el seu radical caràc-
ter introspectiu i heterodox i, al
capdavall, l’apassionat cant al
desig i a la vida. També el vita-
lisme de l’escriptor txec Bohu-

mil Hrabal m’ha resultat pro-
fundament engrescador i esti-
mulant. Però això són només al-
gunes lectures, encara que sig-
nificatives. Trobar una veu per-
sonal no té secrets, o la trobes o
no la trobes. És força difícil, la
veritat. He de reconéixer que
haver aconseguit un llenguatge
propi amb el qual poder expres-
sar-me, és una de les coses amb
les quals estic més moderada-
ment satisfet del meu llibre. La
resta ja no depén de mi. 
-Així, com veu el procés de cons-
trucció d’un escriptor?
-Per a mi extraordinàriament di-

fícil. No sé si considerar-me es-
criptor o senzillament un esfor-
çat aprenent, un poeta si de cas.
I no pel prestigi cultural de la pa-
raula, sinó pel fet miraculós,
quasi místic, de saber que t’en-
frontes a un text, a unes parau-
les que naixen del treball i del
talent, de la intuïció i de l’esforç,
de l’ambiciosa humilitat del cre-
ador. Són paraules lliures que
per casualitat hi ha una sèrie de
persones, de lectors, que ho-
nestament se senten captivats
per elles, siguen poesia o prosa,
siguen el que siguen. Per a mi
esta és la clau de tot.

-«El camí de les merles» conjuga
els paisatges natural, civil, humà,
amb la història personal i les am-
bicions literàries. Com defineix
aquest gènere i el seu tema?
-No sabria catalogar genèrica-
ment el llibre que he escrit. Si bé
és cert que és directament au-
tobiogràfic, hi ha també una cla-
ra intenció simbòlica de caràcter
autònom. És a dir, no he pretés
fer un llibre de memòries, ni dei-
xar testimoni dels meus fets bio-
gràfics, que no són importants
en absolut, ni tan sols escriure
un dietari. Sempre he tingut la
consciència que estava escrivint
un llibre d’interés literari, sense
etiquetes. Un llibre on la imagi-
nació també havia de jugar un
paper fonamental. Ara bé, com-
prenc que de vegades este plan-
tejament causa certa pertorba-
ció perquè aparentment no hi ha
una història, una trama, un con-
flicte i una resolució. La ruptura
dels esquemes tradicionals de la
narrativa encara causa una mica
d’angoixa, malgrat que no és un
camí nou dins de la literatura
universal.
-La dialèctica entre la via indivi-
dual i un sentit col·lectiu integra-
dor hi apareix com un tema trans-
versal...
-Efectivament, esta és una de les
claus del llibre. Les contradic-
cions entre el poeta i la polis, la
relació entre el poeta i la ciutat
entesa, entre altres coses, com
expressió de la identitat col·lec-
tiva, la relació d’amor i de re-
buig, d’empatia i d’animadver-
sió alhora. Es tracta d’un tema
universal. Cal dir també que
hom pot trobar una impressió
d’esgotament, de fastig, i fins i
tot de fàstic, pels insidiosos
pseudodebats identitaris, i en
general pels tòpics i les frases
fetes relacionades amb el pobre
registre, per dir-ho amable-
ment, del debat intel·lectual que
es dóna per estes terres.
-Què n’espera, d’aquest pas en-
davant en la seua obra?
-Doncs no ho sé, malaurada-
ment. Com que no sóc ni puc ser
de moment un escriptor a temps
complet, faig allò que puc fer i
intente continuar endavant i no
queixar-me massa. Espere que
la publicació d’este llibre siga
un pont en la meua obra cap a la
prosa, però tampoc no ho podria
garantir. Intentaré, de tota ma-
nera, ser fidel a mi mateix. Pu-
blique més coses o no.

«He canviat a la prosa pel camí
de l’heterodòxia i la llibertat»
■ «El camí de les merles» (Perifèric edicions) és el
nou llibre del periodista i poeta Antoni Gómez (Sa-
gunt, 1960): un relat iniciàtic en prosa que desco-
breix la màgia de les vivències quotidianes, mentre
amaneix les reflexions d’ironia i tendresa.

Antoni GómezENTREVISTA PERIODISTA I ESCRIPTOR

POETA I CRÍTIC. Antoni Gómez ha publicat «Sarajevo» (1996), «Èpica per a
infants» (2000) i «El cant de l’heretge» (2002), entre altre poemaris.
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ANAQUEL
B. Traven
El tesoro de Sierra Madre
Acantilado, Barcelona, 2009

Llevada al
cine por John
Huston, El te-
soro de Sierra
Madre es la
historia de
tres nortea-
mericanos sin
dinero ni tra-
bajo en busca
de oro en una
mina, un alegato contra la ambi-
ción y sus consecuencias. De su
autor, B. Traven (1890-1969), se
sabe poco: fue escritor, periodis-
ta, fotógrafo y viajero, vivió en Mé-
xico desde 1924 hasta su muerte.

André Gide
Los falsificadores de moneda
Alba, Barcelona, 2009

A partir de
dos crónicas
de sucesos (la
desarticula-
ción de una
banda adoles-
cente de falsi-
ficadores de
moneda y el
suicidio de un
colegial ante
sus compañeros de clase), Gide
creó esta novela, un retrato múl-
tiple y sinuoso donde adolescen-
tes, jóvenes y adultos se enfren-
tan a las premisas y consecuen-
cias de la libertad de elección.

Ahmed Rashid
Descens al caos
Empúries, Barcelona, 2009

Després d’Els
talibans, Ah-
med Rashid se
centra ara en la
realitat geopo-
lítica de l’Àsia
Central: analit-
za la inestabili-
tat del Pakis-
tan després de
l’assassinat de
Benazir Bhutto, la reconquesta del
poder dels talibans i el control del
comerç de l’opi per part d’Al-Qaida.
Mentre l’Iraq concentra l’atenció
mediàtica, a l’Àsia Central s’està
gestant el proper conflicte mundial.

VV. AA.
Facsímil de Tribuna médica
dedicado a Charles Darwin
Consell Valencià de Cultura, 2009

El CVC publi-
ca una edición
fácsímil de los
discursos que
se pronuncia-
ron en 1909,
en el homena-
je que organi-
zaron los estu-
diantes de me-
dicina con mo-
tivo del primer centenario del na-
cimiento de Darwin. Entre estas
conferencias destaca la de Una-
muno, Eduardo Boscá, Juan Bar-
tual y Peregrín Casanova.

María J. Rivera
Harmattan
Alianza, Madrid, 2009

María J. Rive-
ra, catedrática
de matemáti-
cas de la Uni-
versidad Poli-
técnica de Va-
lencia, descri-
be la forma de
vida de los tua-
reg a través de
las vivencias
de Legazal, una joven educada en
la cosmopolita Beirut que se des-
plaza al Sahara para casarse con
un joven tuareg. La obra ha sido
finalista del X Premio Unicaja de
Novela Fernando Quiñones.
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«El llibre beu de les
avantguardes, de la
creació com
alliberament de
l’esperit que deia
Breton»

❙❙❙

«La crítica literària
és un exercici
d’observació
extraordinàri,
encara que de
vegades decebedor»


