
Galeria

“Cada llibre i cada instant tria les seves 
paraules, les seves formes”

Després de Carrer d’Artà 
(Lleonard Muntaner), un po-
emari èpic i fogós, Hilari de 
Cara (Melilla, 1945) publica 

Refraccions (Proa), llibre guanyador 
de l’últim premi Carles Riba. Al poeta 
mallorquí, ara instal·lat al Port de 
Manacor, aquest guardó hauria de 
servir-li de porta d’entrada al Princi-
pat. Malgrat la seva trajectòria sòlida 
(vuit poemaris des de L’espai del 
senglar, el primer, del 1985), De Cara 
és encara “poc conegut”, tal com va 
lamentar el seu editor, Josep Lluch, 
en la presentació del nou volum. Més 
d’una vegada De Cara, que no és ho-
me de “capelletes”, s’ha queixat del 
funcionament “endogàmic i necrofílic 
de la literatura catalana”. A Refracci-
ons, del qual ja hi ha a punt una sego-
na edició, ha dedicat l’últim any i mig 
de feina, mentre, alhora, avançava la 
segona part de la novel·la Un llac en 
flames. En aquest poemari, però, hi 
ha menys foc i més reflexió pausada.

—El poemari té dues parts diferen-
ciades: “Imatge refractada” i “Imatge damunt l’aigua”. Quin 
sentit els ha volgut donar?

—Simbòlicament, aquestes dues parts serien com imatges 
i refraccions de les imatges. La primera està marcada formal-
ment per una escriptura sense puntuació, i la segona per una 
manera més convencional. Aquí no es tracta d’un amor molt 
passional ni dit d’una manera molt expressionista, com en el 
llibre anterior, Carrer d’Artà, que és més fort i més visceral. A 
Refraccions hi ha reflexions sobre l’amor i d’altres qüestions 
però d’una manera més tranquil·la, més contemplativa, tant a 
la primera part com a la segona.

—Com diria que es reflecteix l’amor?
—La intenció era redescobrir no ja l’amor sinó el paisatge, 

seqüències de vida, ja com oblidades de tan vistes, i que tot de 
sobte sorgeixen a la superfície on es creien soterrades, i llavors 
cobren amb les seves pròpies paraules caires nous, una visió 
nova, refractada, reflectida.

—Aquest joc amb la llum li permet donar per tancades cer-
tes històries?

—No és tancar definitivament cap porta, ni estilísticament ni 
temàticament. Repetint un vers del poemari, “la vida heracli-
teja”, és a dir, canvia, com la filosofia de n’Heràclit. Tot flueix. 

Segons n’Heràclit, res torna a ser 
exactament el mateix, però podria 
ser que sí. Però podria ser, com diu 
Nietzsche, que la història es repeteix, 
es repeteix el nucli fort de la història. 
A mi no m’estranyaria tornar a deter-
minades coses d’aquest llibre, però 
amb un enfocament nou. 

—Hi ha poemes, sobretot a la sego-
na part, que transmeten una pau...

—És cert. En relació amb la primera 
part i altres obres meves sí que es 
podria dir que en el final del llibre 
s’alena una certa pau, una arribada 
a un estat d’acomodació a una fase 
nova, no sé si momentània o perma-
nent. Espero que no sigui un estat 
permanent perquè no m’agrada res 
permanent.

—Carrer d’Artà és narratiu i tor-
rencial, també més concret; i aquí 
les imatges tenen un caire més 
metafísic...

—Procuro, i encara que no ho pro-
curi, passa, escriure des d’una altra 
història, des d’un altre estat d’ànim, i 
això és canviant. I a més, inexacte. A 

Refraccions la imatgeria possiblement no és tan directa ni tan 
visceral, però és més rica, més tranquil·la, més contemplativa. 
L’espai de Carrer d’Artà és una mena de Manacor i Mallorca 
contemplades com a espai mític. I en canvi, en aquest cas, per 
a  mi és una contemplació del paisatge com redescobrint de 
sorpresa que el paisatge es pot conjugar. “Galatzoneja”, per 
exemple. Cada llibre i cada instant tria les seves paraules, les 
seves formes. 

—De què n’està més content, d’aquest llibre?
—Jo crec haver retrobat algunes coses de la primera part 

de la meva obra poètica, com ara L’espai del senglar (1985) o 
Quadern dels Llombards (1991), que també tenien un cert aire 
més líric i més contemplatiu. 

—D’aquesta obra guardonada amb el Carles Riba, què n’es-
pera?

—Crec que publicar una altra vegada al Principat, a Proa, i 
que sigui amb el premi més prestigiós de poesia en català, sí 
que em pot tornar a obrir portes. Seria molt cínic dir que m’és 
ben igual la recepció. Sempre escrius per als altres i amb els 
altres.

Anna Ballbona 

Hilari de Cara, un guanyador del Carles Riba al marge 
de capelletes.
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