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a l qu Im i s t e s,
Des de molt joves,hem admirat els brUlxots de 1 a p31':d.U-

la, i jo afegiria del temps, que s6n els poetes No tot-

horn pot ser campi6 d'alguna especialitat esportiva,pero

qui es poeta ja ha guanyat un campion�t davant el temps,

i l'univers. De tots els escriptors, aquell que no pot fer

res sense posar .e,n joc quelcom molt intim i irrenunciable

es el poeta. Fins,naturalment,quan escriu prosa,com, ha es

tat el cas repet�t d'Alex Susanna.

Un poeta, davant el reflex de la lluna en un mirall,no diu mai

"mira el reflex de la lluna,
- 1 a if (/

la imatge de lluna, diu La lluna
"

ha baixat.Paraula�cosa J podem escoltar aquesta frase de llavis

d'un nen 0 d'una nena ben petits. Aixo vol dir que la poesia,que

sempre es vida, no te gran cos a a veure amb la gran ciencia. Es

sempre una frase miraculosa.

Corn a prosista,jo se que haig de moure'm en un espai

amplissim,que C:0ElPorta' llarguissims recorreguts, �
fer

9vaL m' hap e rm�_ ' f eli <;; � � e
_
mil er s i mil e r s de p 1 an e s , de

convidar el lector a posar-se en la pell de centenars de

-

personatges, de navegar per les_cinc mars i de suportar la

calor i el fred de multiples ind�ets. Pero si jo hagues

estat poeta,llavors hauria pogut sentir molt endintre meu

una escalforeta mAgica,i el lector hauria caminat tan a la

vora meu que prActicament hauriem estat confosos en un sol cos

I � i un unic cor. perqu'e el poder de comunicaci'o del poeta es unic.

desplegar .

Alex Susanna posseeix el do de -aixecar, quasi- un emblema

h
-

--



davant nostre : es quelcom que voleia,pero de primer no ende-

vinem si es tracta d'un gonfar6 al vent 0 d'un enigme a resol-

dre : d e s p r e s ap reu em a prendre-ns-ho com un bloc musical en-

rrellambre�at de l lu i's s o r s c i deduim que e s un poema. Hem lle

git els poemes d'Al�x Susanna,i n'hem llegit les proses. Com

que fonamentamlment ell no pot defugir la condici6 de poeta,

les seves proses tenen una cadencia,un despk�ament � .,que fan
)

.

segons un breu estudi d'Isidor Consul,que la prosa hi flueixi

sense esfor� aparent i, a estone) ',lliscant suau com les fus-

tes d'una vella barca damunt les ones". Pero si � seva prosa te

aq�esta qualitat es perque la seva actitud davant l'escriptura
�
exactament la d'un poeta, algu que no pot escriure si alIa re-

sultant no glateix, no es debat, massa empresonat al paper,no

vol recuperar alIa que fou en un principi, paraula viva bellu-

gosa, lliure,creadora d'altres paraules en dansa,esquitxos d'ide-

es, de sensacions, de vivencies . Un poema no es tant l'expressi6

d'una emoci6 com l'emoci�d'una expressi6. Em sembla que f6ra in-

util demanar a un poeta com nei� un poema. SortosamenC , el

proces de creaci6 ens reconcilia amb la magia, amb la IJ ibertat

del broIl i del doll.

Alex Susann� va escriure des de molt jove amb voluntat de pu-

blicar.Tot just compl�� els vint anys publicava Abandonada

me-nt ., dos anys mes tard, el 1979) De l'home quan no hi veuj
i aconsegu�a ja un resso d'apreciaci6 ben fonamentada entre

public i critica amb Memoria del cos, el 1980 . Els dies antics

1982,El darrer sol 1985 Palau d'hivern 1987 Les anelles dels

anys 1991, (maduraci6 de l'amor) Boscos i ciutats 1994,mar-

quen una trajectoria de publicaci6 continuada de poesia que



creaci6, deixar-se morir en la vida dels mots�- �el

tal vegada no tingui pari6 en d'altres poetes ,practicament un

volum de poesia cada dos anys, entre eb quals s'hi in.tercalen

dietaris com Quadern Venecia de 1985 i \ Quadern de For ne l l s

di$cursiu i analitic;:1995, es a d i r , ob rs s en prosa, de caracter
-

- escrip

tor hi e s
I

present, d'ql�r'YL de manera autofotogra�ica.

A banda d'aixo es GD- autor d'una historia de la llengua catala-

na,i comentarista i divulgador de poesia , ales pagines
L( \')

de revistes com Serra d'Or, on dona a con�ixer, come�ta i tradui

obres de poetes anglesos, occitans, jueus,portuguesos,albanesos,

etc, com tambe ha ajudat a la difusi6 de poetes catalans poc di-

vulgats per la critica.

Li agrada,sobretot, restituir a la poesia l'oralitat, 0 sigui,

llegir-la,en veu alta, d i r v l a v c omu o.r-c a r
r La de forma t�biGl c a-

lida,a traves de la araula directa.

Ell ens fara l'explicaci6 de la seva obra, espero,sobretot

els perqu�s de les diferents formes que prenen els seus lli-

bres de poemes 0 els seus dietaris,i a qu� obeeixen els

canvis que hi trobem. Tot i que la for�a es una i indivisi-

ble,perqu� es la ra6 ultima del viure de tot escriptor�fer

desencadenant es variat, puntual i sorgeix incontenible.

En tot cas,Alex Susanna confessa en una recent entrevista que

e.IL
seria errat que es consideres 0 que el consideressin un autor

amb moltes disfresses,que es vesteix una levita ara i una ca-

misa tropical despres,segons el que escrigui. Nomes els igno-

rants dirien aixo d'un escriptor : l'autor,faci teatre,prosa

narrativa,assaig,poesia, es sempre ell mateix,un� . Tambe

es cert i favorable a la carrera d'un autor que es dediqui a



diversos generes,i mes en un autor modern,en �n temps en que

anem des dels mes clAssics dels textos a la informAtica,i de

la novel.la mes tradicional al gui6. L'escriptor modern ha de

tocar tants registres corn se Ii ofereixin i el captivin 0 moti-

vin. I de tots els generes, el dietari, escriure sobre alIa

1que veus, sents,recordes,la gent que parla amb tU,el que has

llegit,el que escrius,contemples 0 voldries escriure 0 contem_

f/

plar, en paraules de 1 'Alex, e s un g en e r e que permet I' us i la

combinaci6 de tons i registres,i,per tant,en un mateix dtetari

nl �/

pode.1conviure el poeta,el narrador,el crltic,l'assagista ...

qui aixl parla escriu cada dia,i cada dia fa ca

mi fins ala. r i b a de L' e-s t anv de la creaci6. EI reflex que

en treu es la seva obra.


