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un llibre dedicat a Barcelona
El poemari será bilingüe itindrá més de mil versos
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José Agust~9p~J~Wo'pr~p~~rae~aquestsmoments un nou llibre de poemas ,

R,afa~(~I'~~án,co~espó~sái 2010 i és el que tanca la história de
, .r w.t '. NOVA YORK Barcelona.'L" .ani~rXla¿iüth(~m~,és L'important de I'obra és que els
et.¡tt;J;Ila de¡La,no,l;íssima persónatges no tenen res en comúi

" ,:. \9.M~¡;~e)kli'~~!oriLi,:-~ri;,·~~1slógicament pensen de forma dife-
, dos IhRres"poetI_cs,ql1~ pubhca(arent: un és un musulmá, l'altre és de
aquestany"JOSé AglJsWl'OoytisQlo. liiReriaixeiiCá ~CÍl'fulana,peró tots
EIPQe~,;q:Jle, yapan~<:ipar: diven- comparteíxen el seu amor pér Barce-

--,Q¡esJ>.a,s$afe~"una trabada, literaria lona, sobretot el musulmá: esta exi-:
a la l,Iniveh;itat de Moritcler a l'Es- liat a Tortosa i. somnia que vindrá
tat de, N~vii:,Jersey ~n laqual Al.lá per donar-los. la victória per-
també vifu.:párlarehíestd~cardellál, - _que ell pugu~'!D?rirá Barcino:
Clarivel AleUIaiFemando:Quiñ(j- ' -El titol d 'aquesta trobada a
nes-, va explicar a I'AVDI laséva Nova Jersey és 'Poesfa en ambos la-
visió poéticaiels seus.futurs proiec- dos del Atlántico'. ¿Hi ha diferencia
tes literaris, . .,. , , . - . . entre la poesia peninsular i la llati-
. -¿Quines 'son les .dues obres que no-americana?

traurás aquest any al mercat i de -Sí,hi ha diferencia. Jo la. veig
que parla el teu llibre dedicat a Bar- menys perqué he viatjat moIt per
celona? .' América L1atina; aixl com s'ha de
-La priP.~r,~\obra que sortírá al considerar' que també hi ha diferén-

mercat pr6xifuament '-1és sobre la cia entre la poesía andalusa í la deis
que he fet la lectura en aquesta Uni- catalans escrivínt en llengua caste-
versítat-'- és La noe;he le es propicia, llana. Malgrat aixó, hi ha una dífe-
que editárá Liimen,pC(;;prés sortirá réncia sense que sigui una cosa desa-
La novfssima -obril-hlé\Barcelona, gradable. ..
que té uns mil versos, eri una edició
bilingüe en catalá i castellá, Aquest Racisme ierotisme "
és un IIibre dedicat a la ciutat de
Barcelona i está contat en sis capí-
tols; cada un dedicat a un personat-
ge catalá, Un és un roma del segle
V, un altre un rnusulmá, un tercer
és un jueu convers i el quart és un
catalá anomenat- Andreu Roig, el
cinqué és un fill d'immigrants que es
diu Juan Manuel López i el darrer
és un personatge que es diu Víctor
Alexandre, que escriu des de l'any
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que aixó., Per mi, la poesia és mas-
clista, com la,de Neruda "Cuerpo de
la:mujer blanca, colinas, Mi cuerpo
del. abrigo .de salvaje' desecado",
aixó em sembla repugnant. .
El racisme, eri eanvi, és una ideo-

logia. EIs que anaven eh el'Myjlo; .
wer cap a Amerita van serfnés
cruels que els católics. Ells extermi-
navenindis, sí, pero barrejar.,se amb
ells, 'no{S(veús pe!:!i¡;u~es,~4e)'~t,
per exemIlle;j!9l~'í1,e$? P~~B~t~
eren rosses, úidles no n'lU,l;!avlacap.

-Parlant deJa pdJ$itIid'üu~I,
¿creu que la é4*fl~f:(j~'r!clj¡l.i§1Yp
que vosté cone.~?f:~e,·prfrr/(!r.(J'ma;
esta influint en 'IIijJ~it{:é(jrit~"'po-
ránia? " ";;;~:,:':;;;':('.<l~'.,
-Hi ha dues maneres d'eriteiídre

'la caneó. Una és el ean!a.ut,ó6guef¡¡ I
lIetra i músi9; ~.r~ItJl1~~'·9WA~ótaI
les cancons escn~,~1j.1,l\l'á).f!!l\·10? I
partic'!l:u:ment, c.r~q~e:~.mU,I!lr 1 ¡
més dificil agafat-.Wl,.l:!ontexttpo- ,

:-~~lt~~if~~f~1~~~r1~: í!
história de la literatura: . ','

=Els mitjans d'informaci6; ¿cPm ¡
estan afectant la literatura i.en con- :
cret, la poesia? i
-EIs l;Ilit,jans donen noticies, el ¡

rnón de la poesia, en canvi, és re- j
durt. Perócada'vegada la poesia ven'
més. '

.,.-¿Quins son els seus projectes li-
teraris futurs?
-Es diu Tres poemas morales, és ,

un IIibre moIt llarg, que de tota ma- i
nera encara esta a mig fer ...

-Durant aquesta trobada poética
s'ha parlat molt de racisme i erotis-
me ¿Quina és la seva opini6 sobre
aquests dos temes deis quals s'ha fet
tanta poesia a l'Estat espanyol i a
Sud-américa?
-A mi no m'agrada la forma' en

que alguns poetes tracten I'erotisme:
tot són "les teves cames, els teus
pits", La meya poesia és més fina
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