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El títol del llibre, Occident, té 
alguna cosa de declaració de 
principis, d’explicitació d’una 

filiació cultural a un món, a un llegat 
artístic i a una tradició concrets?

—No és un títol innocent, no. Però de 
tota manera el vaig posar a posteriori, 
quan gairebé tots els poemes ja estaven 
escrits. Jo no escric mai pensant a fer un 
llibre sobre un tema concret. En general, 
vaig fent poemes i, finalment, els agrupo 
no per temàtiques sinó per tonalitat. 
Quan vaig veure com havia quedat el 
recull, la paraula occident em va semblar 
adequada, entenedora i a la vegada 
ambigua, perquè no se sap si es tracta 
d’un terme moral, cultural o polític, o bé 
tot alhora.

—Quina memòria occidental hi ha 
guardada en aquests poemes?

—La de les tradicions greco-llatina 
i judeo-cristiana, i tot l’univers de refe-
rents i obres que aquestes dues tradi-
cions ens han llegat. Això vol dir, per 
exemple, l’humanisme cristià, la cultura 
que ve del grec i del llatí, l’art que va 
des del romànic fins a l’art déco, la gran 
importància que des de l’Edat Mitjana 
han tingut les ciutats en la construcció 
d’Europa, i també tota aquella herèn-
cia que, a pesar de les destruccions, ha 
perdurat, ja sigui en pedra, en llibres, en 
pintures...

—Per això un element central del 
recull és el pes del passat?

—En certa manera, el llibre és un ho-
menatge a la tradició i al passat. Malgrat 
que el tòpic diu que escrivim per a la 
posteritat, o per demostrar als nostres 
contemporanis que bons que som o qui-
nes manies tenim, jo crec que en realitat 
escrivim per als qui ens han precedit, 
per a aquells que admirem i per als qui 
ens agradaria assemblar-nos-hi.

—Lligat a això, també hi ha un 
neguit per la progressiva pèrdua de la 
memòria que manté viu aquest passat.

—Sí. I aquí és on apareix la literatura, 
en el sentit que tot el que pot perdre’s 
cal recollir-ho en literatura. Jo tinc la im-
pressió que si no deixo per escrit alguna 
cosa que visc o que penso, aquesta cosa 
es perdrà. En el fons, és una mica una 

pedanteria, perquè no és una garantia 
que el que tu escrius perduri. Però bé, fas 
un homenatge a un passat en perill amb 
la impostura –i amb l’esperança– que tot 
allò, si ho escrius, quedarà preservat.

—És un llibre geogràficament molt 
divers: hi apareixen escenaris, refe-
rències i fets relacionats amb Roma, 
Irlanda, els EUA, Grècia, Mallorca, 
Viena, Israel...

—Sí, però no he estat a tots els llocs 
sobre els quals escric ni tampoc he escrit 
sobre tots els llocs on he estat. No és un 
llibre de poemes que dibuixi un mapa 
físic, sinó més aviat un mapa cultural i 
moral. La majoria de poemes han estat 
escrits entre Badalona i Premià de Dalt, 
i el punt de partida de cada un dels 
poemes pot haver estat una música, un 
llibre, una pintura; és a dir, obres que et 
poden fer viatjar tant com un desplaça-
ment físic. De la mateixa manera que un 
novel·lista no necessita matar ningú i 
estar a la presó uns anys per escriure una 
novel·la negra, un poeta no necessita 
sortir de casa per parlar del món. A la fi, 
l’escriptori és el món.

—També l’ha marcat molt l’influx de 
la cultura i la literatura anglo-saxones.

—Quan vaig descobrir la poesia 
anglesa moderna, des de Wordsworth i 
Hardy fins a Eliot, Auden i Larkin, vaig 
trobar-hi un accent líric i una mirada 
diferents dels de la catalana, la castella-
na i la francesa, que eren les tradicions 
poètiques que coneixia per formació 
o per context. El que he après de la 
poesia anglo-saxona és a usar un to 
una mica distant, entre irònic i càustic, 
i una certa tonalitat narrativa, i el fet de 
saber mantenir la intensitat lírica quan 
expliques una història, i també a donar 
tanta importància al contingut com a la 
llengua. Jo miro de fer una poesia culta 
però entenedora, i tot això m’ha servit.
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Marcel Riera

«El llibre és un 
homenatge a la 

tradició i al passat»

Amb Occident (El Gall Editor), 
el poeta, traductor i editor 

Marcel Riera (Badalona, 1956) 
va ser guardonat amb el Premi 

Ciutat de Palma de Poesia 
Joan Alcover 2015. És un 

recull poètic que, alhora que 
es projecta cap a la història i la 
geografia occidentals, també 

s’aboca en la introspecció 
íntima, quasi meditativa. 
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