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Enric Casasses
Qui sóc i per què escric...
Enric Casasses

Poeta, rapsode, assagista i traductor. Premi Nacional de Literatura 2012
Pregunta doble: qui sóc i per què escric? Resposta simple: escric perquè no sé qui sóc. Palpejant a
les fosques trobem la següent pregunta doble: què sóc i per qui escric? No diu per a qui sinó per qui,
que és com si diguéssim per culpa de qui, però ja veurem més avall que el per qui i el per a qui tenen
la mateixa resposta, en aquest cas. Anem al gra: què sóc? Sóc una resta de l'ànima de la molinera
vella que en morir se li va quedar enganxada com un parrac en una branqueta del baladre que hi
havia a la vora del portal i quan el van tirar a terra, el molí, aquell retall de drap blanc endut pel vent
em va venir a la cara a encegar-me justament quan jo passava conduint la motoreta carraca que
s'havia deixat l'Espinac jove i primer vaig estar a punt de relliscar en aquell caminet de terra d'entre
aquells puigs pelats, després vaig estar a punt de redreçar la moto i al final efectivament vaig relliscar
i em vaig clavar una santa patacada que no va ser res tampoc, però l'espant ja no me'l treu ningú i
per això escric. El que va quedar més afectat va ser l'Espinac perquè no sé què de no sé quina peça
i ell, aquella carraca, se l'estimava com si fos una cabreta que ve quan hom la crida i la pogués
munyir, i per mirar d'evitar de trobar-me'l, perquè em mirava de través, vaig començar a quedar-me a
casa i em dedicava a explorar els puigs pelats de l'escriptura, però no com una eina d'entreteniment
sinó com una recerca del desconeixement, perquè sóc l'home llop que salta afamat cada cop que
alguna cosa desconeguda li passa a l'abast de l'urpa. Sóc l'home gol entre setmana, quan no juga a
futbol i li vénen idees estranyes amb forces magnètiques que desvien la pilota cap a fora: sempre el
mateix maleït somni, sol davant la porteria xuto bé i quan està a punt d'entrar la pilota sola gira en
angle recte i se'n va a les herbotes del camí ample, com a mínim, o fins a cal farmacèutic... i au, a
buscar-la. Sóc el micropsicòleg que si t'agafa una bogeria en una milionèsima de segon te la curo
abans que s'acabi i et pots passar la resta de la milionèsima pensant tranquil·lament en les
musaranyes, que és una de les formes de la salut mental que encara estan permeses. Sóc el
desconegut que passa pel carrer quan tothom es coneix, o a ell li sembla que tothom es coneix,
tothom menys ell. Sóc un lloro que el tenen sempre en un balcó que dóna a la placeta de sota casa i
es diu Darwin (el lloro). Sóc el pastor foraster que fa pasturar cabres del país i els encomana
l'enyorament. I si sóc l'única pedra que casualment sobreviurà d'aquesta civilització? I si sóc la cella
esquerra de l'home de les celles d'espart, l'home de l'entrepà de la guerra de la Rodoreda?
Resumint, que sóc dels perduts en un mar de castanyes, dels perduts i prou, i com que els perduts
potser són els únics que tenen una mínima noció de què va el festival aquest dels estels entre les
branques, ho escrivim per als que saben on són, perquè som generosos i quan tenim dubtes ens
agrada compartir-los. Per poder escriure aquestes coses ens fem molt petits: jo primer em faig molt
petit, després, sense voler, quasi sempre recordo el noi Espinac, i després penso en un amic meu
que és multiòpata i només escric frases o coses que ell les pugui entendre, que és un sistema que no
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falla quasi mai, però això era abans perquè el meu amic es va morir de moltes coses i puc afirmar i
assegurar que tot el que jo havia escrit fins aleshores ho havia escrit per a ell i que tot el que he
escrit després ho he escrit per ell. Arribat aquí ja puc contestar amb una mica més d'aire la primera
pregunta (qui sóc?): sóc la veu coneguda que sembla que et cridi en la casa buida, sóc un de tants a
la rambla dels desemparats, sóc un dels que organitzaren el viatge intergalàctic dels pobres, la
desesperació dels rics, el consol de la gent gran. I la segona pregunta (per què escric?): no ho sé.
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Tast de textos
Text
WEB: Cançó
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/canco-1027#.UpTgV40hdXM
WEB: La poesia
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/la-poesia-1025#.UpTZgo0hdXM
WEB: La senyora i el senyor
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/la-senyora-i-el-senior-1016#.UpTYu40hdXM
WEB: La casa entre les flors
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/la-casa-entre-les-flors-1000#.UpTX_40hdXM
WEB: Les cases del meu carrer
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/les-cases-del-meu-carrer-995#.UpTXDY0hdXM
WEB: Sextina
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/sextina-994#.UpTWZY0hdXM
WEB: Europa
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/europa-990#.UpTVl40hdXM
WEB: Cançó (Dolor terrible)
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/canco-dolor-terrible-989#.UpTU3o0hdXM
WEB: La manera més salvatge
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/la-manera-mes-salvatge-975#.UpTT5I0hdXM
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WEB: En la nit artificial
Poema d'Enric Casasses llegit per l'autor i traduït a diverses llengües, a l'espai virtual Lyrikline.
http://www.lyrikline.org/en/poems/en-la-nit-artificial-953#.UpTR9o0hdXM
PDF: Ara ve
Pròleg a Diari d'Escània i Univers endins.
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/DiaridEscania_proleg.pdf
WEB: Selecció de Poesia Catalana
28 poemes extrets de Començament dels començaments..., Calç, No hi érem, La cosa aquella i
D'equivocar-se així.
http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/casassas.htm
WEB: Magisteri Teatre-Mag Poesia
Poemes extrets de deu llibres diferents i antologia per a l'escola.
http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/casassas/index.html
WEB: Casasses a la Biblioteca Joan Lluís Vives
Selecció de textos dins el Portal de Poesia Catalana Contemporània de la Biblioteca virtual Joan
Lluís Vives.
http://www.lluisvives.com/FichaObra.html?Ref=25555&portal=1
WEB: A Lyricline
Conté 10 poemes de l'autor recitats per ell mateix i la traducció a l'alemany, i informació sobre l'autor.
http://lyrikline.org/index.php?id=60&L=1&author=ec00&cHash=02f427f99b
WEB: Llibres estranys. Autobibliografia
Pregó d’Enric Casasses per a la 61a Fira del llibre d’ocasió (setembre 2012).
http://www.llibrevell.cat/wp/llibres-estranys-autobibliografia-prego-denric-casasses-per-a-la-61a-fira-d
el-llibre-docasio/
WEB: "Cant viu" i "Alguns dimonis..."
Nota biogràfica i dos poemes inèdits de l'autor al Daltabaix Poètic!
http://www.sant-cugat.net/daltabaix/cas.htm
WEB: "Tal Tipus"
Llegiu aquest poema en català i en anglès a The Barcelona Review, núm. 14 (agost-octubre 1999).
http://www.barcelonareview.com/14/c_encas.htm
WEB: "A crits"
Transcripció del poema d'Enric Cassasses a The Barcelona Review, núm. 12 (abril-juny 1999).
http://www.barcelonareview.com/12/c._ec.htm
PDF: "Poema del poema"
Text de Casasses a la manera de poètica inclòs a l'antologia de poesia en prosa Tenebra blanca, a
càrrec de Sam Abrams.
http://www.fundacionespriu.coop/pfw_files/cma/articulos/2002816121330pausa.pdf
WEB: "Clac"
Un poema de l'autor al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_2.php?itinerari=10&tipus=1&subtipus=2&idpoema=273
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Àudio
AUDIO: "No plou", interpretat per Miquel Gil
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?aut
or=67&titol=384
AUDIO: "L'home llop", interpretat per Santi Arisa
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?aut
or=67&titol=380
AUDIO: L'autor recita dos poemes
"Les presons naturals" i "Timbals!"
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/ecasasses/html_especials/enriccasassesrecita1.html
AUDIO: L'autor recita un poema
"És l'Enric Casasses..."
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/ecasasses/html_especials/enriccasassesrecita2.html
AUDIO: L'autor recita un poema
"L'ham"
https://lletra.uoc.edu/anterior/noms/ecasasses/html_especials/enriccasassesrecita3.html

Vídeo
WEB: “He descobert l'amor”
El web Viu la poesia edita aquest poema amb l'autor.
http://www.viulapoesia.com/pagina_4.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=8&idpoema=49
WEB: Explicació de “He descobert l'amor”
L'autor parla d'aquest poema al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/pagina_8.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=8&idpoema=49
VIDEO: Casasses i Comelade
El poeta Enric Casasses recita el poema "Les cases del meu carrer" acompanyat de Pascal
Comelade.
http://es.youtube.com/watch?v=tGSpa3SFGAI&feature=related

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/casassese/index.php
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, obra, enllaços i transcripció d'articles sobre Casasses.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=430
WEB: El sonet a l’obra d’Enric Casasses
Estudi de Josep Bargalló, a Núvol.com (28/07/2012).
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http://www.nuvol.com/critica/el-sonet-a-lobra-denric-casasses/
WEB: Un dels Dotze sentits
Casasses és un dels dotze poetes antologats al CD-ROM Dotze sentits. Poesia catalana d'avui.
http://www.iua.upf.edu/dotze_sentits/entrada.html

Diversos
WEB: "Monòleg del perdó"
Informació sobre aquest espectacle teatral de Casasses.
http://www.ciutatoci.com/teatre/docs/d05/teatre_monoleg_050110.htm
WEB: Entrevista, poemes i àudio
Entrevista a càrrec de Melcion Mateu, tres poemes i l'àudio d'un altre, a The Barcelona Review. En
castellà.
http://www.barcelonareview.com/cas/ec1s.htm
WEB: "Bob Dylan i Jacint Verdaguer són idèntics"
Entrevista a Casasses per Víctor Colomer (29/01/99).
http://www.drac.com/cac/199901/19990129.html

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Casasses
WEB: Enric Casasses a l'Institut Ramon Llull
Nota biobibliogràfica dins l'espai dedicat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2004.
http://fil04.llull.cat/cat/02protagonistes/CasassesEnric.shtm
WEB: Poetes catalans d'ara
Exposició amb referències biobibliogràfiques i enllaços d'Internet, elaborada per la Biblioteca
d'Humanitats de la UAB.
http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2009/poetes/casasses.htm

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Casasses+Enric&sortdropdown=-&sear
chscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Casasses+Enric&sortdropdown=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SCasasses+Enric|Orightresult|U1?lang=cat&
suite=pearl
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WEB: Per comprar-ne llibres
http://www.llibres.cat/product/306610/diari-descania-i-univers-endins/by/casasses-i-figueres-enric
WEB: Per llegir a internet (BVJLV)
http://www.lluisvives.com/FichaAutor.html?Ref=13631&portal=1
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Casasses%2C+Enric&f=keyword&action_search=Cerca&c=Tr
aces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=h
b
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=es&p=Casasses+Figueres+Enric&f=author&action_search=Buscar&c
=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of
=hb

Propostes didàctiques
Recursos
WEB: Activitats per treballar poemes
Dos poemes amb propostes al web Viu la poesia.
http://www.viulapoesia.com/membrespocio/arxius/lletra/ecasasses_index_props.html

L'autor 2.0
A les xarxes
WEB: Casasses, a Facebook
https://lletra.uoc.eduhttps://www.facebook.com/pages/Enric-Casasses/63482553922
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