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Atlàntic és un canvi de registre 
important per a vostè.
—En el que tinc publicat fins ara, 

sí. En les coses que estic fent darrerament, 
hi ha aquell canvi: no tot relacionat amb el 
diàleg amb autors, evidentment, però sí 
que és un registre literari distint.

—Pel tipus de temàtica, Atlàntic és 
un poemari que remet a gent més jove, 
al que fan les noves fornades poètiques. 
És pels contactes que vostè manté amb 
aquests nous autors?

—No especialment. Jo utilitze la poesia 
per conèixer-me millor. Per aclarir-me 
millor en el món, no per expressar res al 
món. Per estar més a gust amb mi mateix. 
Al llarg de la teua carrera literària vas 
plantejant-te diferents circumstàncies i, 
en un moment determinat, tocava açò.

—Patti Smith, per començar.
—Sí. A mi m’entra musicalment, 

perquè sóc fluix o nul en anglès. Per tant, 
des de fa molts anys m’arribava el 
missatge musical. Fins que un dia apareix 
el seu llibre autobiogràfic, Quan érem 
infants, que féu que m’enamorara més 
encara de la Patti Smith, que arrelara en 
mi. Va anar a poc a poc florint per dins, 
fins que un dia vaig veure que era una de 
les referències que havia de ser al llibre.

—I la connexió amb Jack Kerouac i la 
generació beat?

—Aquesta probablement fóra més 
esperable, en la mesura que aquells 
escriptors ens arriben ben aviat a la gent 
de la meua generació al País Valencià. 
Aquella filosofia del moviment, del camí, 
del canvi, de prendre les regnes de tu 
mateix al marge de com vaja el món, era 
un element que hi era. I qui millor que 
Kerouac, que era uns dels referents que va 
marcar la generació beat.

—Després hi ha Charles Baudelaire i 
Luatréamont. Vostè fa coincidir en un 
mateix vers Baudelaire i Estellés. És 
simptomàtic.

—[Riu.] Sí. A veure, quan agafe aquests 
quatre autors intente fer diverses coses 
alhora. Una era intentar esbrinar què faria 
cadascun en l’actualitat, hi faig una mica 
de medium. Baudelaire és en si mateix un 
oxímoron: ve del parnasianisme, amb un 
treball esculpit i cisellat  pel que fa a la 

mètrica poètica, i per dins ho rebenta tot. I 
el que volia era fer que Baudelaire 
revisquera amb mi, amb la qual cosa tinc 
la necessitat de fer sonets, també. I quan 
estàs fent el sonet, immediatament, 
perquè no pot ser d’una altra manera, 
perquè eres fill d’Estellés, ix el poeta de 
Burjassot, aquesta bomba contradictòria. 
Estellés té una poètica aparentment molt 
senzilla, però amb un treball musical i 
rítmic increïble, talment Baudelaire. I 
també hi ha la gràcia que ambdós 
implosionaren en la societat en la qual 
vivien.  

—En aquest punt, el lector es 
preguntarà què fan Baudelaire, Estellés 
i Patti Smith en el mateix llibre.

—Doncs això és Atlàntic. El prologuis-
ta, Carles Duarte, escriu que el llibre uneix 
el que és la poètica i la filosofia dels Estats 
Units amb Europa, amb la qual cosa vas 
saltant d’un continent a l’altre, amb quatre 
personatges que han estat vorejant 
constantment l’abisme. Uns d’una 
manera, els altres d’una altra. Quatre 
filosofies que, per la meua manera de 
veure la vida, m’enamoraren immediata-
ment. Una de les primeres lectures que 
em va atrapar fou Els cants de Maldoror 
d’Isidore Ducasse [Comte de Lautréa-
mont], a 18 anys. Això és tan cert que n’hi 
ha un abans i un després per a mi. I per 
tant, Ducasse havia de ser-hi. Si hi ha algú 
que era capaç de dinamitar-ho tot, la 
societat i ell mateix, era Isidore Ducasse.

—Hi ha al poemari molta varietat for-
mal. Era una manera també de reflectir 
aquells mons diferents?

—Sí. Totalment. Fins i tot hi ha en la 
part de Baudelaire una peça de teatre 
existencialista dins d’un sonet.

—Com van les gestions per fer 
arribar el llibre a Patti Smith?

— [Riu.] Pel que sé a hores d’ara, van 
bé.
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«Hi ha un abans i un 
després per a mi de 
la lectura d’Isidore 

Ducasse»

Amb Atlàntic, l’escriptor 
Francesc Mompó (Olleria, Vall 

d’Albaida) fa un gir considerable 
respecte a la seua producció 
poètica bastint un poemari 

sobre tradicions i referències 
encreuades: Patti Smith, 

Jack Kerouac, Baudelaire o 
Lautréamont. 
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