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Travessat per l’experiència de la 
Segona Guerra Mundial, que va 
portar la seva família primer a 

París i després als Estats Units, Simic va 
ser traduït per primera vegada al català 
tot just la tardor passada (Mestre de 
disfresses, Cafè Central, Eumo). Propera-
ment apareixeran El llunàtic i La vida de 
les imatges. El joc de contrastos de la 
seva poètica té una extensió en les seves 
opinions: diu que a Estats Units ara es 
llegeix més poesia que mai, però alhora 
albira un futur negre per al conjunt del 
país. 

—A vostè que li encanta caminar 
per les ciutats, que és un defensor del 
caminar com a via de coneixement, ha 
pogut fer-ho ja a Barcelona?

—Vam arribar-nos fins al museu que 
hi ha al capdamunt de la muntanya [es 
refereix al MNAC]. I sí, sí que hem 
caminat... Algunes milles [somriu]. 
M’agrada experimentar les ciutats així. 
Per a algú que ha crescut a la ciutat, a les 
ciutats d’abans, això és natural. Jo vaig 
créixer al carrer, jugant amb altres nens. 

—De fet, la seva poesia neix del 
carrer i està empeltada del carrer...

—El carrer és un teatre. Quan estic a 
la natura, en un poble petit, entre vaques 
i cavalls, no em sento tan bé com a la 
ciutat. A la natura no conec el nom dels 
vents, dels ocells... Els meus ulls no hi 
poden veure de manera aguda. A la 
ciutat, en canvi, el moment de mirar al 
voltant, de mirar les cares, la gent... Tot 
això ho puc reconèixer. A la ciutat allò 
insignificant esdevé interessant. Pots 
trobar-hi tants detalls! Jo tinc l’impuls 
del flâneur de Baudelaire.

—La seva obra posa el focus sobre 
elements de la realitat però sovint té 
un to oníric. Com s’ho explica?

—Hi ha dues maneres d’experimentar 
la realitat. Una és mirant enfora, obrir els 
ulls i intentar veure-hi millor. Però al 
mateix temps hi ha el moment en què 
tanques els ulls i et preguntes: com era 
allò que he vist? I la imaginació comença 
a treballar. Per donar sentit a alguna cosa 
sovint has de dir “això és com...”. I la 
imaginació treballa per omplir el buit 

d’aquest “com”. La imaginació et permet 
fer uns grans salts. 

—L’experiència de la Segona Guerra 
Mundial el va marcar encara més per 
carretejar sempre la realitat?

—Jo crec que era molt corrent en les 
ciutats d’una certa època. Mirar els altres, 
mirar què feia la gent... No hi havia altra 
cosa a fer per als nens. No hi havia 
diners... Per tant, no podíem parar de 
mirar les coses, de mirar per la finestra.

—Vostè comenta que Hitler i Stalin 
van ser els seus agents de viatge. A 
Europa i als Estats Units ara la gent és 
conscient de la significació d’aquests 
dictadors?

—Als Estats Units hi ha una mena 
d’amnèsia pel que fa a la història, perquè 
l’escola cada vegada ensenya menys 
història. I a casa cada cop és menys 
habitual que els pares sopin amb els avis. 
No hi ha una transmissió d’aquesta 
informació bàsica. Si els estudiants d’ara 
amb prou feines tenen una idea del que 
va ser la guerra del Vietnam. I això era a 
finals dels anys 70. Per què? Perquè ningú 
en parla. El principal problema de la vida 
familiar als Estats Units és que es 
converteixi en aquest desert. A més, als 
Estats Units sempre s’ha vist aquesta 
guerra amb un punt de glamur, com si fos 
una bona guerra. És una imatge idealitza-
da. És molt complicada la relació amb 
una realitat de destrucció i de mort. 

—Una altra constant en la seva 
poesia: allò ordinari pot ser extraordi-
nari.

—Això és el que passa tothora [riu]. 
Cadascú té la seva experiència que li ho 
demostra. És també el que passa amb 
l’humor, forma part de l’experiència. 
Fins i tot en la Segona Guerra Mundial, 
en els moments més terribles, la gent 
tenia necessitat de riure, de fer broma. Si 
no ho fas, et tornes boig. 
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Charles Simic

«A la ciutat allò 
insignificant esdevé 

interessant»

La seva poesia és realista i 
onírica a la vegada. Pot cobrir-se 

d’una atmosfera de misteri i 
de malson i, alhora, deixar anar 
ganxos d’ironia. Dels elements 

més nítidament quotidians 
n’extreu imatges de sorpresa 
i reflexió. Aquest és Charles 

Simic (Belgrad, 1938), una de 
les figures clau de la literatura 
nord-americana d’ara, cap de 

cartell del Festival Internacional 
de Poesia de Barcelona.

Entrevista d’Anna Ballbona
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teatre
La nostra mort 
de cada dia, de 

Manuel de Pedrolo
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