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Umlicrto Kco. 

Uinberto Eco i els seus 
lectors s'han divertit 
d'allò més amb Diari ín-
tim, que Destino publi-
carà en traducció d'Anto-
ni Vicens. Com l'autor re-
coneix en la introducció, 
és un exercici de falsifi-
cació literària. Són assa-
jos paròdies que es com-
plauen a deformar alguns 
dels monstres sagrats de 
la cultura del segle XX. 
Així, Nonita és un exerci-
ci sobre Nabòkov. També 
s'hi manipulen textos de 
Joyce o s'hi descobreixen 

les instruccions secretes 
dels guions d'Antonioni, 
de Godard o de Visconti. 
Alguns fragments de Dia-
ri íntim han estat adaptats 
al teatre i tots han esde-
vingut una referència 
obligada per als estudio-
sos dels temes que abor-
den. 

Els fills dels homes, la 
nova P. D. James de Tra-
pezi-Columna. 

Enric Casassas Figueres: "Em penso que l'humor, en poesia, s'agraeix" 

Enric Casassas Figueres acaba de publicar el seu 
segon llibre de poesia, No hi érem, i ben aviat, al 
mes que ve, traurà el seu primer llibre de narrativa, 
El poble del costat. Nascut a Barcelona l'any 1951, 
té diversos estudis superiors inacabats i fa traduc-
cions i correccions. Des del seu primer llibre, La 
cosa aquella, publicat l'any 1991, només coneix 
una casa editorial. Empúries. 

—El títol del llibre de prosa, El poble del costat, 
és el títol d'un dels capítols de No hi érem. iHi ha més 
punts en comú? 

—D'una forma òbvia, no. El sentit que dono a això és 
una mica potser un esperit. El títol és tret de Pla, que 
diu que tradicionalment sempre es va a ballar al poble 
del costat. El poble del costat és pròxim i alhora es-
trany. El primer grau de l'aventura. Si som de l'Escala, 
l'Armentera és un misteri. A Xavier Folch, l'editor, li 
va agradar molt el títol. Va dir: "Ni és cosmopolita ni 
és patriota". 

—j/ aquesta ideal és comuna a tots dos llibres ? 
—Sí. Són llibres contemporanis. L'un és de versos, de 

sonets, i l'altre de textos curts. Se separen per la forma, 
no pel contingut. Segur que no són tan diferents. 

—jNo és un llibre de narrativa convencional? 
—Quan vaig pensar en el gènere vaig dir a l'editor 

que no sabia sî  era filosofia-ficció, poesia-assaig o crí-
tica narrativa. Es híbrid com a gènere. 

—En el poema "Estel fondejat (Cançó de Nadal)" 
homenatgeu Chomsky. "Oh Chomsky tu que creus en el 
llenguatge", li escriviu. Vós hi creieu, en el llenguat-
ge? 

—iA què jugo, si no? És clar. Chomsky va ser molt 
important per a mi, sobretot e! seu llibre de lingüística 
cartesiana, de filosofia del llenguatge, la idea de la lli-
bertat i el llenguatge, 

—Parlant de llibertat i llenguatge. Al poema "Po-
ble" feu servir la paraula "trompicons". i Es una pa-
raula assumida per la vostra llengua col·loquial o bé 
voleu que enriqueixi la llengua catalana? 

—Sóc una mica llibertari, no totalment, però una mi-
ca, sí. La paraula m'ha sortit de forma espontània. No 
me l'he estudiada. Ara bé, en el llibre n'hi ha d'altres 
que són desterrades i són autèntiques. Per exemple, de-
fenso la "o" final com a cosa catalana, com "cuiro" i 
"plàtano". Per mi, això no és un castellanisme. L'acti-
tud defensiva davant el castellà és dolenta. Si no ens 
empassem coses no les sabrem digerir. Això no vol pas 
dir que sigui dels qui ataquen els "llur" i els "àdhuc". 
Com més paraules, millor. Els "llur" surten al meu lli-
bre. 

—En un altre poema, "Terrible engany", parleu d'u-
na caliquenya, en femení, i d'un caliquenyo, en mascu-
lí. i Són coses diferents? 

—No. El Fabra diu caliquenya i la gent de poble cali-
quenyo i m'ha fet gràcia posar-hi totes dues formes. 

—i El joc de paraules, el joc de paraules irònic, i 
l'humor, creieu que són parts importants dels vostres 
poemes? 

—Sí, però m'és bastant natural. Em sembla que surt 
sol. Resulta que hi ha coses que fan riure. No busco 
mai premeditadament l'acudit. Però l'humor no em mo-
lesta. Em penso que s'agraeix. 

—Després d'advertir que no sóc un lector de poesia 
com cal, afirmo que el vostre llibre m'ha fet pensar en 
Joan Oliver, iFico els peus a la galleda? 

CARME P U É R Ï O U S 

—No, però tampoc no l'encerteu del tot. El vaig llegir 
d'adolescent. Després, a vegades. I potser sí que m'ha 
influït una mica. El meu pare sí que el té al cap, i això 
marca. 

—^Creieu que el poeta ha de ser moralista? 
—Sol ser-ho. No m'agrada tenir una teoria, però no 

paro de teoritzar. El llibre de proses és molt teòric i qui 
sap si al darrere hi ha una teoria coherent que no veig. 
hli ha una frase de Montaigne referint-se a ell mateix 
que us agradarà: "Un filòsof impremeditat i fortuït". 
Filòsof sense voler. 

—y,El sonet és una comoditat formal? 
—En part sí. Per a mi ha estat una època. Ara no en 

faria. Durant una temporada he agafat el motllo. Estava 
molt obsessionat amb la poesia medieval i era la mane-
ra d'anar cap endavant, cap al Barroc i el Renaixement. 
A poc a poc arribarem al segle XX. 

—IFeu colla amb poetes? 
—No. Últimament n'he conegut alguns de l'editorial i 

en recitals. Però em faig més amb paletes que amb poe-
tes. 

—iHeu dit paletes? 
—Per dir-ho. Per la rima. 
—i Un cop publicat el llibre us han vingut ganes de 

retocar algun poema? 
—No. Aquests poemes tenen anys i els he retocat 

molt. 
•—iLes notes del llibre de narrativa eren pensades de 

bell antuvi per a formar un volum unitari? 
—No. Gens. Però té un fil. La sensació d'anar cons-

truint un pensament, un edifici, catedral o barraca, i no 
sé si complet. Fins ara, com que he estat molt de temps 
sense preocupar-me de publicar no pensava en els lli-
bres, sinó en l'obra que es va fent. 

Lluís Bonada 


