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Cultura

Un rapsoda:  Enric Casasses
Per  Sant  Jordi  d'enguany  ens  van  visitar  dos 
rapsodes:  Enric  Casasses  i  en  Perejaume.   Hem 
pogut  fer  una  entrevista  a  l'Enric,  i  les  seves 
respostes desprenen poesia.  Veiem-ho!

Per què escrius?                                        

Perquè sí.  Per amor.  Perquè la vida se sent borda 
si no té quelcom que la desborda ... 

Quina és l'obra que més t'agrada i per què?

L'ILLA  DEL   TRESOR,  d'Stevenson,  per  la  manera 
com planteja allò tan dubtós de “bons i dolents”.

On és el teu per escriure?

A  dintre  el  cap.   Qualsevol  lloc  és  bo  si  ve  la 
inspiració.

Sempre s'ha d'estar content quan s'escriu?

Fins  i  tot  estant  desesperat,  l'art  ha  d'ajudar  a 
respirar.  Es pot esciure molt trist, però hi ha una 
llum: ganes de viure.

Què vols transmetre en cada poema?

Coses diferents en  cada poema.  En un vull donar 
la visió de la vida d'una tabernera de 90 anys, per 
exemple.

T'agrada el cinema, el teatre, la música?

Sí! Si són bons, si són art, si no pretenen enganyar-
me o “aborregar-me”.

Creus  que  hauria  de  canviar  alguna  cosa  de  la 
societat sobre el poetes?

Si en escoltessin més i millor, tothom viuria potser 
més plenament, intensament i bé.

ALLÒ

Allò que distingeix de les persones

els altres animals és que aquests altres

si més no que se sàpiga no tenen

res que pugui de lluny ni comparar-se.

A la mare dels déus desemparats

a la barca d'en Pere a les tres creus

ni a laruleta russa però passa

que no se sap.  Com ara les muntanyes.

Que sense dir-se res se senten i

s'entenen bé les unes amb les altres

no tenen ulls i es coneixen de lluny.

I que fos per tant per si de cas

no s'entén que siguem tan curts de gràcia

si intuïm perfectament plaer.
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