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El Teatre de Salt acull aquesta nit
(21h) «Els meus poetes», lectura de
poemes (de Martí i Pol a Neruda, de
Vinyoli a Benedetti...) teatralitzada
per Emma Vilarasau, amb Xavier
Bosch d’acompanyant musical

Els seus poetes? Només seus?
Són de tothom. Però en aquest cas és

una tria molt personal. He triat els que
m’han acompanyat durant molt temps.
Els poetes tenen això: ens els podem fer
nostres, perquè ens acompanyen, ens
consolen, ens ajuden...

O els hi han recitat per ensarronar-
la...

He, he, un bon poema m’enamora. La
primera poesia me la van recitar quan
tenia vint anys.

No són mals temps, per a la lírica?
Mai són mals temps, per a la lírica.

Quan pitjor van els temps més neces-
sària és la lírica, perquè t’ajuda a re-
conciliar-te amb moltes coses.

Vostè també va créixer amb les poe-
sies de Machado cantades per Serrat
i Paco Ibáñez?

Doncs sí, la poesia la vaig descobrir
a través dels cantautors. No Machado,
que ja el coneixia, però sí molts altres.

I escrivia rimes de Becquer a la
carpeta, suposo.

No, de Becquer no. No m’agradava!
Deien a «La España de los Botejara»

que les guerres, les guanyi qui les gua-
nyi, les perden els poetes.

Els poetes són símbols de llibertat, per
això la poesia sempre hi surt perdent
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«Els que ens governen
passen de la poesia, 
de la cultura, de la
llengua... passen de tot»

Emma Vilarasau
quan algú imposa unes normes con-
tra la llibertat. Com està passant avui,
per exemple.

Recita poesies en català i també en
castellà. Li provoquen el mateix
sentiment?

Sí, el que expressa la poesia m’ar-
riba igual. He volgut fer meitat i mei-
tat perquè també m’han acompa nyat
molts poetes sud-americans, no és
una qüestió de llengua. Si bé és cert
que són diferents al recitar, perquè el
castellà és més dur que el català.

Malgrat no li agradi Becquer, li faig
la seva pregunta: què és poesia?

Poesía eres tu (riu).
Gràcies.
N’hi ha tantes definicions. Me n’a-

grada una de Borges: « La forma de la
poesía son las palabras, pero las pa-
labras no son la poesía; la materia de
la poesía es la emoción».

En recitarà alguna de Santa Teresa
com homenatge al ministre de l’In-
terior que tant l’adora?

He, he, no, i això que en té de bo-
nes. Però no m’arriben tant.

Parlant del ministre: la poesia és
un arma?

La poesia pot ser un arma, però
aquests que ens governen hi són im-
munes. Passen absolutament de la
poesia, de la cultura, de la llengua...
passen de tot.
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«Els poetes són
símbols de
llibertat, per
això la poesia
sempre hi surt
perdent quan
algú imposa
normes contra
la llibertat, com
passa avui»

Emma Vilarasau
va conèixer la
majoria de poetes
gràcies als
cantautors
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hir vaig agafar l’AVE a
Lleida per anar a Madrid.
Després de Saragossa
vam parar a Calataiud i

em vaig quedar sorprès. És necessari
que un tren d’alta velocitat pari en
una població de 21.174 habitants, en-
cara que estigui a 90 quilòmetres de
la capital aragonesa? Si fos
bilbilità –gentilici del ciutadà de Cala-
taiud– estaria encantat que l’AVE pa-
rés a la meva població. La distàn-
cia –més de la que hi ha entre Girona i
Figueres i una mica menys que de
Barcelona a Girona o Tarragona– no
sembla excusa per a comparacions.
També podem pensar que la línia
passa per allà, i que parar uns minuts
no significa res. Sempre he criticat les
inversions ferroviàries a l’Estat. Crear
una de les xarxes d’alta velocitat més
grans del món era una fàula de nou
ric que ara paguem. Ja vam començar
malament fent que la primera línia
fos Madrid-Sevilla. Hauria preferit
haver limitat l’AVE de Madrid a la
frontera francesa, passant per Barce-
lona, i la connexió amb Lisboa, que
no existeix, i per a la resta, una xarxa
de trens ràpids a 200 kms/h que co-
brís regionals, i molt millors trens de
rodalies. Hauria sortit millor de preu i
haguéssim evitat l’escàndol de veure
trens AVE sense gent a La Manxa. Ara
tot és més difícil d’arreglar i les inver-
sions per portar l’AVE a Galícia i altres
zones estan ja compromeses. Sembla
que totes les capitals i poblacions im-
portants tindran estació  d’AVE. Lla-
vors s’haurà de seleccionar bé els
trens que van de punt a punt sense
parar en cada estació i els que sí pa-
ren, fins i tot a Calataiud. Però ja no
són trens AVE, sinó ocellets, que ens
han sortit per un ull de la cara. I que
em disculpin, de nou, els bilbilitans;
l’exemple podia haver estat un altre.
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