UNA ENTREVISTA PECULIAR
A Sant Cugat del Vallès, Gabriel Ferrater vivia al número 26 de la Rambla Ribatallada.
Dues cantonades més enllà, al número 8 del mateix carrer, tenia la seu l’escola més antiga del
municipi, el col·legi de monges franciscanes Santa Isabel. Les alumnes de tercer, quart, cinquè i
sisè de batxillerat feien una revista que tenia per títol l’adreça abreujada del centre: Rambla 8. Al
segon número, del març del 1970 —una publicació ciclostilada, de menys d’una vintena de
pàgines grapades dins d’una cartolina groga, amb seccions diverses d’entreteniment i
d’informacions de l'escola i de fora—, s’hi va incloure una entrevista a Gabriel Ferrater feta per
dues noies que aleshores cursaven cinquè, és a dir que tot just tenien quinze anys. Una d’elles,
Adelina Mateo, ja és morta; l’altra, Doris Leussler, que era la que coneixia Ferrater de veure’l pel
barri, ha explicat recentment els seus records del personatge i de l’entrevista a la televisió local de
Sant Cugat (https://www.youtube.com/watch?v=2Va4c40RxW4).
L’entrevista, titulada «Entrevista con un poeta: Gabriel Ferrater», la reproduïm de
l’exemplar de la revista que Ferrater guardava entre els seus papers. És certament breu, però les
preguntes de les noies tenen solta, encara que traeixin una previsible candidesa, i provoquen
respostes incisives, que conserven tot l’interès. Val la pena, doncs, que s’afegeixi a la breu sèrie
d’entrevistes ferraterianes que componen les dues de Baltasar Porcel (Destino, 23 de setembre de
1967 i Serra d’Or, juny de 1972), recollides pel mateix Porcel, respectivament, a Los encuentros:
Primera serie (Barcelona: Destino, 1969, p. 170-175) i a Grans catalans d’ara (Barcelona: Destino,
1972, p. 448-461), la de Roberto Ruberto (agost de 1969), inclosa per Joan Ferraté i José Manuel
Martos, en traducció catalana, al volum de Gabriel Ferrater Cartes a l’Helena i residu de materials
dispersos (Barcelona: Empúries, 1995, p. 133-142), la de Lluís Pasqual (Revista del Centro de Lectura
de Reus, desembre de 1970) i la de Federico Campbell inclosa al seu volum Infame turba
(Barcelona: Lumen, 1971, p. 381-396).
Jordi Cornudella
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