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Francesc Garriga Barata, fill de Sabadell, és l’autor dels llibres de poemes Entre el
neguit i el silenci (1959), Foc nostre, somni (1962), Paraules (1962), Paraules cap al
tard (1973), Els colors de la nit (1990), Setembre (1992), Ombres (2000), Temps en
blanc (2003) i La nit dels peixos (2005). Professor de literatura, també va dirigir l’edi-
ció espanyola de la revista d’art FMR, col·laborà en el programa del 33 Avisa’ns quan
arribi el 2000, així com en diversos programes radiofònics. També ha treballat amb
Eugenio Tisselli (vegeu http://www.motorhueso.net/poetry.htm) i amb Dionís Escorsa. 

Ens rep en el seu pis de l’Eixample, just a la Rambla de
Catalunya, una tarda de febrer, benigna, fins i tot caloro-
sa. Ens envolten tot de llibres, vells i nous, pintures, nines
japoneses. Passem a una mena de despatx desordenat,
amb una enorme finestra oberta, per on entren tots els
sorolls del carrer. Damunt la taula hi ha un ordinador
portàtil, una botella de Jack Daniels, un cendrer gros tot
ple de pipes, una antologia francesa de haikus, les poesies
d’Isidore Ducasse, L’ofici de viure de Pavese... Ens hi aco-
modem, enmig de la paperassa.

Ester Andorrà: Per cert, què et suggereix Paper de vidre?
Francesc Garriga Barata: Paper de vidre? Com t’ho diré? Una cosa que rasca (riu)... Una
cosa que fa mal, un paper no gens agradable de tocar, ni de ser tocat per ell.
Joan Todó: Los teus primers llibres, del 1959 al 1973, van aparèixer autoeditats; los
feies a la impremta Sallent, de Sabadell...
FGB: Home, és que quan jo era com tu, no hi havia déu que edités llibres de poesia;
per exemple, de les Elegies de Bierville del Riba, que són una meravella, se’n feien
poquíssims exemplars... A més, jo vivia a Sabadell i a Bellaterra, no era conegut ni res,
i era impossible arribar a les editorials de Barcelona.
EA: I com és que del 1973 al 1990 no vas publicar res?
FGB: És que vaig dedicar-me exclusivament a ensenyar, entens? Jo vaig ser professor
durant trenta-cinc anys, més o menys. Era una feina de moltes hores... Després, bé,
tenia escrit Els colors de la nit i el vaig portar a Àlex Susanna, per veure si me’l publi-
cava a Columna. I ell em va dir: «Home, si pots pagar
l’edició, d’acord», i mira, ho vaig fer. No he sabut mai
quants exemplars en van treure. El llibre següent ja va
anar a través d’un premi literari.
JT: Tot i això, tot i les temporades de silenci editorial, s’ha dit que tens una obra molt
unitària; Marc Romera parlava fins i tot d’un «poema únic».
FGB: Dec ser una persona que sempre pensa el mateix, què vols que et digui... Suposo
que el que passa és que escric únicament i exclusiva perquè necessito escriure, i ho
faig des de dintre; i el que porto dins no hi ha manera de treure-m’ho de sobre. És la
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necessitat, vaja, d’explicar-te tu mateix, o de definir el que sents, i els neguits que et
porten. Com un pintor quan pinta, no? Només que el meu mitjà per objectivar el que
penso és l’escriptura, ja està.
EA: I si no hi hagués aquests neguits? Ser feliç, trauria l’escriure?
FGB: No ho sé, jo diria que sí. Ja t’ho dic ara, però, tampoc en tinc gaire experiència,
de la felicitat... Tinc la impressió d’haver perdut la joventut. O, vaja, és aquesta la sen-
sació; que has viscut enganyat, que t’han enganyat els altres, que has estat fent coses
que no volies fer o que no eren les que et pensaves que eren. I de cop i volta vas i
toques una mica de peus a terra i t’adones que l’adolescència ja no hi és, que ets una
persona madura. I bé, ja és aquest el problema, no?
JT: Abans has dit que escrius des d’una necessitat expressiva, vital. Lo pas des d’esta
necessitat fins al poema, què implica? Corregeixes molt?
FGB: Hi ha moltes coses que, si les dius tal com són, són prosa; a més, m’agrada dei-
xar un marge per a la imaginació del lector. A banda que hi ha coses que mai les expli-
caré, no sóc tan descarat. Corregeixo molt, sí, fins a l’últim moment; per expressar-me
millor, definir millor el que vull dir. Alguns poemes desapareixen, sencers; el llibre, com
ara per exemple aquest que tinc aquí, que és el pròxim, canvia, va madurant. Si l’ha-
guessis vist fa un any, o dos mesos, pensaries que és un altre llibre. És que de vegades,
quan escric, em sembla que he dit el que volia dir, i al cap d’un temps em sembla que
no. Per això mateix prescindeixo de la rima; vaig estar molts d’anys fent poemes amb
rima, però m’obligava a dir coses que jo no volia dir. Vull dir que m’interessa més el
que he de dir que no pas el joc formal; crec, això sí, que els versos han de tenir ritme,
però un ritme que surti de dintre. No crec en la prosa poètica.
EA: Que jo sàpiga, només has fet poesia. Ni teatre, ni narrativa...
FGB: Sí, poesia i prou. Potser és que les frases són més curtes... A veure, quan vaig a
veure una obra de teatre o llegeixo una novel·la, hi ha moltes coses que m’hi sobren,
moltes, i a mi això em molesta. Per exemple, Proust se’m fa molt costa amunt. En
canvi, m’agrada molt Büchner, que és un autor molt directe, molt ferm, que quan el
llegeixo em crea com una cremor interior. O la poesia japonesa, els haikus: de fet, tinc
una tendència a anar cap a aquesta delicadesa, aquesta simplicitat de formes. Com el
haiku.
JT: I un poema, s’ha d’entendre?
FGB: A veure, nen, això són ganes de tocar el botet... Tots els poemes s’entenen; si tu
els llegeixes amb atenció, hi entendràs alguna cosa... Potser no serà el que volia dir
l’autor, però això no importa; no comparteixes les seves experiències i sentiments, això
és impossible. És com Paul Celan: a mi llegir-lo m’omple de satisfacció, encara que no
sempre l’entengui, que m’obliga a intentar penetrar-hi, en el que m’està volent dir.
Mira, per a mi una obra d’art és aquella que et treu de polleguera, que et provoca una
reacció a favor o en contra, que et treu de l’apatia.
EA: En els teus poemes parles sovint dels àngels i dels déus, una mica com si et refe-
rissis a l’altri...
FGB: No, no, no. Tot això dels àngels, els déus, va referit a l’atzar: és com allò dels déus
de l’Olimp, que regeixen la nostra vida però són igual de pecadors que nosaltres,
aquesta és una mica la història, no? En això, trobo que els clàssics, els grecs i els lla-
tins, ja ho han dit tot. I aleshores, pot ser una aparició, o una idea, que jo personifico
en una figura mítica, com ara un àngel..., però no em refereixo a ningú en concret, mai.
EA: M’he fixat que escrius en caixa baixa, o sigui en minúscula. És una tria teva?
FGB: Sí, sí, de sempre, eh? És perquè no m’agraden les majúscules. Gens. M’agraden les
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lletres totes iguals, tot igual... L’estètica, per a mi, és molt important, fins i tot en el se-
xe. És fonamental. No sé per què, les majúscules em resulten antipàtiques. I mira, 
alguna vegada havia tingut fins i tot la temptació d’escriure sense puntuació; hi ha al-
guns poemes del començament en els quals la puntuació és molt escassa. Jo m’ho au-
tojustificava dient «bé, el qui llegeixi que s’ho puntuï com li doni la gana», però vaja,
això eren deliris de joventut... Ara cada vegada em diuen que sóc més clar, més pautat.
JT: Què en penses, de la poesia catalana?
FGB: A mi... Hi ha autors que m’agraden molt, com Carles Riba; que ara la gent passa
bastant d’ell, no sé per què, però que llevat d’Esbós de tres oratoris té una gran força
expressiva, és molt sintètic. O les Sàtires, de
Guerau de Liost. I Vinyoli i Espriu, que jo els
coneixia; Espriu, de fet, era una persona molt
simpàtica i agradable, i també molt conyona.
Que diguin el que vulguin, era molt irònic, molt foteta... Quan era jovenet i carrincló
m’agradava Verdaguer, i una temporada també el Carner; però després ja era més
grandet, i allò em va semblar una carrinclonada, excepte alguns poemes; trobo que va
escriure massa. Foix em va interessar, però també al final l’he trobat excessiu, sempre
jugant amb les paraules, donant voltes a la sínia, eh? No em diu re, deixant a banda
el llenguatge i la cançoneta aquella. Vols un Jack Daniels, noi?
JT: Bueno... Val.
EA: A mi em podries posar un aigua, si us plau?
(Ens servim uisqui, al final, tots tres. Pausa.)

FGB: M’agradà molt, des del començament, Blai Bonet. I el Grup de Sabadell, del qual
formava part el meu pare. De fet, el Trabal i el Joan Oliver, que era tot un personatge,
eren familiars meus.
EA: I la literatura d’ara?
FGB: Mai no s’ha llegit tant com ara. Ara bé: la gent llegeix el que li dóna la gana, cosa
que em sembla molt bé. Sóc jo que m’he d’esforçar per tal que, si publico un llibre,
arribi a tothom; si no arriba, la culpa és meva, vol dir que el meu tema és poc interes-
sant, que no va més enllà. Però és que a veure, jo mai havia vist tampoc una cosa tan
deixada de la mà de déu com són ara les editorials, els llibreters, tot això de la sorti-
da dels llibres, mai. En cap negoci. L’editorial fa el llibre, mil exemplars: en dóna tres-
cents a la Generalitat, si aquesta els vol, en ven cent, o cent cinquanta, i ja estan con-
tents perquè han cobert les despeses. I la resta tant els hi fot: al cap d’un temps ho
crema, o en fa pasta de llibre. La gent que dóna els premis literaris s’ha adonat que
l’autor troba més important que el publiquin que no que li donin diners; i som, també,
víctimes de la multiplicitat de premis literaris. És clar, l’ajuntament o qui sigui que
dóna el premi paga el llibre, i l’editorial es limita a llençar-lo. Però clar, amb 500 pre-
mis literaris... En un país petit com el nostre no trobaràs 500 obres importants. Ni inte-
ressants. I les editorials ja no tenen lectors professionals. Aleshores, esclar, han acabat
publicant merdetes. Tampoc aposten per ningú. De fet, nosaltres hem sigut sempre un
país de poca empenta.
JT: I els imparables?
FGB: Ah, em sembla molt bé. Em sembla molt bé que surti algú que digui «Sóc el
millor!» o «Som imparables», em sembla de conya. Tot i que trobo que al final han sigut
massa tous, i que s’han acollonit massa de pressa. M’agraden els joves que s’arrisquen,
que volen dir coses, que no tenen vergonya. Que no volen semblar vells, igual que no
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m’agraden els vells que volen semblar joves. I nosaltres estem en un país de morts.
Catalunya és un país de morts. De gent pactista, de gent que no fot res, que es deixa
donar pel cul per menys de cinc cèntims. O no? A mi els imparables em van semblar
bé, per això, van escandalitzar les quatre bledes assolellades del país: ara, l’antologia
és pur mercadeig editorial, com també el llibre aquell de l’Esfera, on no diuen re. I
aquell altre que va venir després, déu meu senyor, el dels quatre noiets aquells: era de
vergonya aliena. Tot ha estat un pur moviment editorial, on tothom hi ha picat. Ara
hauria de sortir un grup de debò, que trenqui.
JT: I de l’avantguarda, què en penses?
FGB: És que no n’hi ha, d’avantguarda! Mira, hi ha coses... Ara han tornat a sortir els
joglars, per exemple. Vull dir els recitadors, que van amb barret de copa i que reciten
i fan coses. Això està molt bé, perquè excita la consciència popular, no? Però al costat
d’això hi ha d’haver alguna altra cosa, amb cap i peus. Sovint me n’agrada més la idea
que no la realització. Ara bé: és tot com quan faig de jurat en algun concurs, que busco
llibres que em cridin l’atenció. Sóc molt tafaner, m’agrada molt saber què fan els que
vindran després. I hi ha moltes coses que m’admiren, com ara el llibre aquest publicat
a Moll, el de Pau Vadell. No vull llegir més llibres d’aquells que ja he llegit cinquanta
vegades.
JT: I quin lloc creus que ocupes dins de la literatura catalana?
FGB: Al cementiri tinc un nínxol que em ve de família, és el lloc més segur que tinc,
de moment. Però no ho sé, quin lloc ocupo, perquè no em fa cas ningú. Quan la gent
parla de la poesia catalana contemporània, i fan aquestes llistes interminables de
noms, doncs bé, jo no hi surto mai. Deu ser que sóc dolent, no ho sé. Ja passo. Home,
m’agradaria que algú em fes cas, també t’ho haig de dir, no?

L’original de la portada de Setembre (1992), per Dionís Escorsa.
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