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Susanna Rafart
La veu en els signes
Susanna Rafart

El mur de pedra abandonat i el saüc són dues realitats dels meus dies passats. Vaig néixer a Ripoll:
els hiverns eren llargs i definitius; la neu, una frontera; el fred i la gosadia de les guilles, una
presència constant. En aquell indret, el romànic s’imposava en el meu imaginari, però també l’olor del
pa dels forns de llenya dels voltants, les plantes medicinals recollides els diumenges, que aromaven
tota la casa, els llibres de la mare, els diccionaris i les muntanyes que encerclaven un món lligat per
sempre a l’escriptura. En una plana llunyana, a la qual arribàvem només els estius, el meu avi
banyolí em reservava una biblioteca d’altíssims prestatges, amb tota la col·lecció de la Bernat Metge
a punt de ser llegida: ara la natura m’arribava amb la precisió dels versos. La xardor de l’agost, les
fines línies de Lucreci, els amors de Properci i els exilis ovidians m’acollien sota alzines centenàries.
El món natural es feia flama.
Recordo l’alta cal·ligrafia omplint els espais en blanc de les primeres llibretes de ratlles, les
il·lustracions d’uns llibres de text exigus, els inaugurals llibres de poemes llegits en un balcó petit,
però ple de llum i les vies del tren que em feien somiar. La natura al nostre voltant ja s’excedia prou.
Vaig ser la gran de quatre germanes. En vam perdre una a les portes de l’adolèscència.
El meu primer llibre, que va obtenir el premi Senyoriu d'Ausiàs March de Beniarjó, fou Olis sobre
paper. Concebo la poesia com a coneixement i així mateix el viatge físic o lector que l’acompanyen.
Terres gregues i italianes m’han ensenyat els colors pregons de les coses, en viu i en els seus
poetes: Ritsos, Fortini, Tasso, Ungaretti. He escrit Pou de glaç, Baies, Retrat en blanc i la trilogia
formada per L’ocell a la cendra, La mà interior i La llum constant. He cercat en les fronteres dels
gèneres altres formes d’entendre la creació poètica, especialment en els volums Un cor grec i
Gaspara i jo. D’altra banda, però amb la mateixa intensitat, he extret de la meva tasca com a
traductora miralls de la veu pròpia: Dino Campana, Leonardo da Vinci, Yves Bonnefoy o el poeta
italià Salvatore Quasimodo m’han ajudat a posar contra les cordes moltes qüestions lligades amb
l’escriptura. No hi ha poesia sense combat ni exercici de l’art sense trencaments, per això m’han
calgut la crisi, el desànim i l’abandonament en la cega vigilància del vers.
Per què escric? Potser per aquesta necessària vigilància, pels ulls de la guineu que una nit vam
enlluernar amb els fars del cotxe familiar en una collada, on un cel de febrer tallava estels amb ribot.
Vam ser observats en el territori de la por que ella i nosaltres sentíem mentre ens envoltava la fosca.
Aquells viatges eren llargs i els dedicava a fer-me preguntes. Vaig entendre que els opòsits eren l’arc
en què s’havia de tesar la vida; que, tard o d’hora, tornaria a trobar aquella mirada; que, tard o d’hora,
vindria per jutjar-me: “Digues, què has escrit? Com és que has malabarat els mots?” Víctor Català,
Espriu, San Juan de la Cruz o Vinyoli em van salvar en un primer temps. Més tard, l’estudi, la lectura
de la gran poesia contemporània, els assaigs sobre art i els companys de viatge. He escrit per
aquells que jo he estimat.

Tast de textos
Text
1

Si vols citar aquesta pàgina...
Actualitat literària sobre Susanna Rafart a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)
< http://lletra.uoc.edu/ca/autora/susanna-rafart >

PDF: La mà interior
Alguns poemes del recull, a la pàgina de l'Editorial Meteora.
http://www.editorialmeteora.com/upload/libros/MaInteriorFragment.pdf
WEB: Quatre tankes
Breu biografia i quatre poemes al web Daltabaix poètic!
http://www.sant-cugat.net/daltabaix/raf.htm
WEB: Magisteri Teatre-Mag Poesia
Recull diversos poemes de Rafart.
http://www.mallorcaweb.com/magteatre/poemessolts2/rafart.html
WEB: 4 poemes de l'autora
Al web Selecció de Poesia Catalana.
http://lletra.uoc.edu/especials/folch/srafart.htm
PDF: Set inèdits
Set poemes inèdits de l'autora, amb traduccions a l'italià de F. Ardolino. A Lectora. Revista de dones
i textualitat, 9 (2003).
http://www.raco.cat/index.php/Lectora/article/view/213231/283421
PDF: Al moneder...
Un poema en prosa de Baies.
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av06286.pdf
WEB: Rafart a Google Books
http://www.google.cat/search?q=inauthor%3A%22susanna+rafart%22&btnG=Cerca+llibres&tbm=bk
s&tbo=1&hl=ca
WEB: Rafart a WorldCat
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=susanna+rafart

Biobibliografia
Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat/a?Rafart%2C+Susana
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S%28susanna%20rafart%29__Orightresult__U1?lang=cat&
suite=def
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SRafart+Susanna|Orightresult|U1?lang=cat&suit
e=pearl
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WEB: Articles de l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Rafart%2C+Susanna&f=author&action_search=Cerca&c=Traces
+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=0&of=hb
WEB: Articles sobre l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Rafart%2C+Susanna&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trace
s+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=0&of=hb

Comentaris sobre l'autora

●

Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/rafarts/index.php
PDF: De quan tot e?s deler
D. Sam Abrams parla de la poesia de Rafart amb motiu de la publicació del poemari En la profunda
onada. A l'Avui Cultura (17/05/12).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2012/avui_a2012m5d17p10scultura
PDF: Forc?a de la natura
Ressenya d'Anna Ballbona sobre La mà interior. A l'Avui Cultura (14/07/11).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2011/avui_a2011m7d14p14scultura
PDF: Sobrevol
Roger Costa-Pau ressenya L'ocell a la cendra. A l'Avui Cultura (13/01/11).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2011/avui_a2011m1d13p15scultura.pdf
PDF: Les veus i l’illa
Ressenya d'Alexandre Navarro sobre Un cor grec. Memo?ria i notes d'un viatge. A Caràcters, 37
(octubre 2006).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/caracters/2006/caracters_a2006m10n37p13.pdf
PDF: La forc?a del sau?c
Llui?s Lucero ressenya Baies. A Revista de Girona, 234 (gener-febrer 2006).
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/download/96173/150743
PDF: Un blanc encès en la foscor
Llui?s Lucero parla de tres reculls de l'autora: Retrat en blanc, Molino en llamas / Moli? encès i
Caceri?a / Cacera. A Revista de Girona, 232 (octubre-novembre 2005).
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/download/96089/150495
PDF: Redempció
Ressenya de Txema Marti?nez sobre el recull de relats La inundació. A Caràcters, 26 (gener de
2004).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/caracters/2004/caracters_a2004m1n26p12b.pdf
●
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PDF: 'La poesia e?s tan marginal que resulta universal'
Noemi? Bibolas entrevista Rafart com a autora convidada a la Fira de Frankfurt. Inclou una nota
biogràfica i un llistat de les traduccions de la seva obra. A l'Avui (31/05/07).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av07311.pdf
PDF: 'No m’agrada la casa que abandono ni la llar a que? em dirigeixo'
Lourdes Domínguez entrevista l'autora amb motiu de la publicació del llibre de relats La inundació. A
l'Avui (25/12/03).
http://lletra.uoc.edu/uploads/20130110/entrerafart.pdf
●
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