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El concepte de Serena barca 
arranca d’una bellíssima fotogra-
fia de Natxo Francés amb unes 

barques encallades a la platja.
—La fotografia ve de lluny, d’un passeig  
l’any 2005. Natxo i jo som persones molt 
conscienciades en la lluita mediambiental 
i volíem dur a cap un projecte en què ell 
faria les fotos i jo uns poemes. D’això va 
sorgir el poema “Serena barca”. I després 
d’haver-lo escrit, quan els editors em 
demanaren una imatge per il·lustrar la 
portadella interior, vaig pensar que 
aquesta era la foto emblemàtica del llibre. 
Transmetia, a més del suggeriment poètic, 
una idea d’equilibri i de soledat.

—El repte del llibre era poetitzar 
conceptes usuals com el mar i l’amor, 
obriré cita, “sense fer el ridícul”.

—[Riu.] Sí, va ser una mena de 
necessitat d’autojustificar-me. No 
m’interessa especialment fer poemes 
d’amor. S’ha dit tantíssim i tan ben dit que 
hi has d’aportar alguna novetat. Però 
gràcies a l’empenta d’un artista bibliòfil, 
Miquel Plana, que em va proposar una 
col·laboració, vaig trobar una altra manera 
de tractar aquest amor, partint de les parts 
concretes del cos d’un home. Em 
semblava que era un tema poc tractat en 
poesia i sobretot per part de les dones. I 
em vaig arriscar. Tot i així, vaig voler 
justificar-me. He tractat d’abordar aquests 
dos grans temes però amb tota la 
modèstia del món.

—Després de tant de temps sense 
publicar, no degué ser fàcil passar el 
control de qualitat propi.

—No estic professionalitzada literària-
ment i no necessite fer les coses per 
imperatiu. Treballe molt a poc a poc, em 
recree i, quan ja tinc els esbossos de les 
coses, m’agrada treballar-les formalment. 
Traure el màxim partit de les paraules és 
fonamental per a mi. I a banda de fer-me 
sentir bé, el procés em satisfà. 

—Com diu Manuel Forcano, la 
serenor és l’estat d’ànim dominant en el 
poemari. “Hivern al pati de casa” és un 
poema que ho exemplifica molt bé.

—Les coses que faig en literatura són 
una mena de testament vital: a allò que 
em passa en la vida vaig donant-hi una 

forma escrita. Per a mi és important 
implicar-me i comprometre’m en allò que 
escric. I aquests darrers anys han estat 
dominats per una certa tranquil·litat vital, 
per un cert equilibri interior. I hi ha un 
apartat, “El pou: l’origen”, que conté el 
poema que dius, que volia que estiguera 
dominat per una visió plàcida del pas del 
temps, per una poesia més suggeridora 
que explícita. Poemes més breus i 
continguts. Hi ha una part que no és així.

—Ara hi anirem. Però aquest apartat 
dóna nom a un poema preciós que vostè 
dedica a la seua mare.

—És un dels poemes que més agrada a 
tothom. Me’l vaig plantejar quasi com un 
poema programàtic, no havia d’acabar el 
llibre sense escriure’l. Després, estava 
molt insegura, perquè té una manera de 
dir les coses diferent del que jo solc fer. 
Però molta gent diu que és un poema 
molt bonic, i això em tranquil·litza.

—També hi ha poemes amb estats 
d’ànim menys plàcids, com “L’altra cara 
de la moneda”: “en què sent / a la pell / 
com em va / corroint / una lenta / 
soledat”. Un to molt més obscur.

—Hi ha una recerca de la pau interior, 
del benestar, però sempre conscient del 
dolor del món. I aquesta empatia, que és 
important, fa que aparega la cara fosca. 
Flors a casa també tenia un apartat més 
feliç i un altre de més fosc. 

—Formalment m’ha cridat l’atenció 
el treball amb la versificació i el ritme, 
especialment els poemes dedicats a 
“L’alfabet de l’olfacte”.

—Volia tractar la relació eròtica d’una 
manera distinta, juganera amb el llenguat-
ge. I per això em vaig proposar treballar 
molt amb els ritmes interiors, per donar 
una musicalitat una mica especial. 
M’agrada intentar-ho, plantejar-me reptes 
diferents, que entre un llibre i l’altre hi ha 
alguna diferència, per no repetir-me.
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Maria Josep Escrivà

«Les coses que faig 
en literatura són 

una mena de 
testament vital»

Serena barca és l’esperat 
retorn editorial de la poeta 

Maria Josep Escrivà (el Grau 
de Gandia, 1968) des del 

llunyà Flors a casa (2007). El 
nou llibre, passat pel filtre de 

l’autoexigència, suposa un feliç 
retrobament amb una de les 

veus poètiques més sòlides del 
País Valencià.
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