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T antes mudes ha rebut el premi 
Lletra D’Or. Supose que ha 
estat un trasbals per a vostè.

— Rep aquest premi amb 
gratitud, sorpresa, respecte i molt de 
vertigen perquè, evidentment, fa impres-
sió. De fet, a l’acte, vaig començar citant 
les paraules de Montserrat Abelló amb les 
quals comence el poemari: “De vegades 
dubtes / si no seria millor / cridar, cridar”. 
Reprenc aquesta cita perquè retornen els 
dubtes, i la reacció que em produeix rebre 
aquest premi és de cridar. És un premi 
amb molt de prestigi, i que posa en relació 
aquest poemari amb altres obres d’autors 
i autores fonamentals com Salvador 
Espriu o Mercè Rodoreda. Llavors, el rep 
amb molt de vertigen.

— Al poemari ha jugat amb les tres 
accepcions de la paraula “muda” per a 
estructurar l’obra en tres parts. 

— M’agrada el fet que una paraula 
tingui diversos significats. Perquè 
d’alguna manera també vol dir que les 
coses poden ser enteses des de molts llocs 
diferents. De fet, a Costures, també ho vaig 
fer. Amb Tantes mudes, la idea inicial era 
fer un bestiari. Alhora que anava escrivint 
poemes vaig pensar que muda també 
podia ser un eix. Em va servir per a 
escriure poemes nous, com una manera 
diferent de començar.

— El desamor, la pèrdua, la malaltia i 
la mort són molt presents als poemes.

— Moltes vegades sento que aquests 
temes m’han vingut a buscar. Si parlo de 
la mort és perquè s’ha mort alguna 
persona que estimava, i, de la malaltia, 
doncs, també. No sempre és una decisió 
presa abans de posar-me a escriure, sinó 
per les experiències que vius. El tema et 
busca a tu. Tampoc vull caure en l’ideal 
romàntic de l’escriptora que s’inspira en 
les muses. Allò que vius ho escrius. Penso 
que tots aquests temes en el fons surten a 
partir de pensar i d’entendre que som a 
través de l’altre. I així pot sortir el desamor, 
la pèrdua, la fragilitat, el desig.

— Al poema “Muda” escriu: “No 
acceptarà mai que sols les serps, en fer la 
muda, / poden desprendre’s d’escates i, 
alhora, de ferides”. Necessitem aquesta 
transformació per guarir-nos-en?

—Tant de bo poguéssim ser com les 
serps i fer la muda. Quan la serp fa la 
muda té una pell nova però també vol dir 
que ha pogut deixar totes les cicatrius i les 
ferides. Pensant això i com, a més a més, 
la meua àvia en aquella època ja estava 
molt malalta, doncs em va semblar que 
tant de bo la meua àvia, i, en el fons, tots, 
poguéssim fer la muda i tornar a comen-
çar. Però això és impossible, perquè les 
cicatrius i les ferides hi són sempre, i el 
que hem de fer és aprendre a viure amb 
elles. No tenim aquest privilegi.

— El poemari transmet versemblan-
ça, sinceritat i, també, intensitat, 
especialment en la segona part, on parla 
del cos i del desig. Quina resposta del 
lector o fi espera de la seua poesia?

— Realment no sé què ha de ser la 
poesia, o que hagi de ser alguna cosa o 
tenir un fi. Però m’agrada aquella poesia 
que et posa del revés. És a dir, aquells 
poemes que tinguin moltes lectures 
diferents. Això és un repte i sempre tinc a 
la ment d’assolir-lo quan escric. M’inte-
ressa la poesia que provoca un moviment, 
com de placa tectònica, que no deixa 
indiferent. El meu objectiu és escriure una 
imatge, una situació i que es produeixi un 
moviment de dalt a baix, inesperat.  

—En un dels poemes escriu que no hi 
ha res de nou, tret del silenci. Sobre què 
vol reflexionar o aportar de nou?

—La veritat no sé que puc aportar de 
nou o si vull aportar res nou. Però és una 
qüestió sobre la qual penso sovint. El vers 
que has citat el vaig escriure fa ja molt de 
temps. Ja tenia la sensació que sempre 
dius les mateixes coses. Però, evident-
ment, a banda d’una angoixa personal, no 
hi ha cap problema. De fet, tota la 
literatura és una carta d’amor en el fons.  
Hi ha temes que sempre apareixen quan 
escric. S’escriu molt millor sentint que no 
cal aportar res nou.
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Mireia Calafell

“S’escriu millor 
sentint que no cal 
aportar res, en el 

fons la literatura és 
una carta d’amor”

Tantes mudes (2014) és el tercer 
poemari de l’escriptora de Barcelona 

Mireia Calafell, guardonat amb el 
prestigiós premi Lletra D’Or 2015.  
Amb tan sols 35 anys, Calafell es 

consolida com a figura destacada 
de la poesia en català actual, amb 

un estil potent, personal i amb 
reflexions sobre qüestions universals 

com la pèrdua, la memòria, el pas 
del temps, el cos o l’amor. 

Entrevista de Sara Díaz
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