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Ramon Xirau
Poeta i filòsof
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A.G.

Ramon Xirau a casa seva casa a Mèxic, fa poques setmanes

“Les meves
vacances
anteriors a la
Guerra Civil
eren a Llançà.
Per això el mar
és l’essència
de la meva
poesia”

A.G. La seva poesia és una lluita
contra el desert que creix, però, a
diferència de Nietzsche i la filoso-
fia negativa, vostè sembla mante-
nir una certa esperança en la hu-
manitat, en el món...
R.X. Primer de tot, surt així. No
és que jo em predisposi. No-
més enllaço certes idees. Com
tots els que van passar per un
exili fort, tinc una imatge
molt negativa del món. Però,
per contrapartida, sempre he
tingut una tendència a... La
paraula optimisme no m’agra-
da gaire. Sempre he estat
obert al món...
A.G. No em dirà que la seva poesia
no és optimista, malgrat tot...
R.X. Malgrat tot hi ha un cert
optimisme, sí.
A.G. Quins mecanismes utilitza,
tant en l’obra poètica com en la
filosòfica, per mantenir aquest
esperit?
R.X. Comencem per la poesia.
Hi ha dues coses: el ritme i la
imatge. Crec que he aconse-
guit combinar bé les dues co-
ses. La meva poesia, moltes
vegades, es refereix a experi-
ències molt antigues. Totes les
meves vacances anteriors a la
Guerra Civil eren a Llançà,
eren al mar; passava molts
mesos al mar. Per això el mar
és l’essència de la meva poe-
sia. I en tot aquest temps que
he passat aquí s’ha convertit
en un element molt absent...
Pel que fa al pensament, que
hauria de ser més racional,
diuen, és una mica diferent.
A.G. Quina relació manté amb la
natura, una altra de les claus de
la seva poesia?
R.X. Nosaltres som part de la
natura. Crec que la influència
més gran de quan era petit és
de Joan Maragall. Té tota
aquesta visió positiva del
món, del bosc, del camp, de la
natura... La natura em manté
mig arrelat: arrelat a aquella
realitat [Catalunya], però no
tant aquí. Estic molt arrelat
als marges del món. Sempre
que s’ha passat per una guer-
ra i un exili, passa això. Pensi
que jo tenia 12 anys quan va
començar la guerra. La sentia
amb molta força: érem uns
nens polititzats; una cosa
molt estranya.
A.G. Vostè ha afirmat que la raó és
insuficient...
R.X. Sí. Crec molt en la raó. És
importantíssima. Però als po-
emes no basta. És insuficient.
Un cas extrem és el dels mís-
tics, que m’han interessat
molt –no tots–, sant Joan de
la Creu precisament. Hi ha
una espècie d’arrelament a un
altre món, a una altra realitat.
I és curiós perquè sant Joan de
la Creu és un home d’acció, no
es queda només en la con-
templació.

A.G. ¿Es considera una persona
d’acció?
R.X. D’acció política, no. Potser
ho hauria sigut a Espanya, a
Catalunya. Aquí és més com-
plicat perquè, encara que un
sigui membre del país, mai no
ho és del tot, de mexicà. Per
exemple, en coses de política
nacional, no hi intervinc. Puc
opinar, però no hi intervinc.
A.G. Molts poetes i filòsofs han dit
que poesia i filosofia no són com-
patibles.
R.X. Des de Plató.
A.G. T.S. Eliot, per exemple, deia
que no es poden mesclar.
R.X. No es poden mesclar. El fet
que faci poesia i assaig, o filo-
sofia, no significa, en absolut,
que siguin el mateix. El que
passa és que en molts casos
van cap als mateixos proble-
mes. L’un hi va intuïtivament,
el poeta. L’altre, el pensador,
hi va amb les raons. Kant, per
exemple, sempre va cap a una
cosa que és superior. Els seus
raonaments, discutibles o no,
són raonaments.
A.G. Però en la seva obra, l’una i
l’altre es nodreixen mútuament.
R.X. Sí, i d’una manera una
mica estranya. No es pot dife-
rir un poema; es fa, un poema.
No hi ha una intenció prèvia.
En canvi, l’assaig es fa a través
de la raó.
A.G. ¿El silenci, això tan abstracte,
que vostè ha descrit en vers i en
prosa a l’assaig ‘Palabra y silen-
cio’, serveix per unir les dues dis-
ciplines?
R.X. És una cosa molt impor-

tant. Però no és tan misteriosa
com alguns es pensen. A més,
per descriure el silenci no s’ha
de callar. Un cas concret: en
un vers hi ha elements de si-
lenci. Aquests silencis són
molt importants. Són transi-
cions cap a la paraula. I això
no és així des de sempre... En
aquest cas, el que m’ha influït
molt són els trovadors pro-

vençals... I tampoc no és del
tot intencional. El silenci
també significa. El poeta, el
místic, s’obre al món. Té un
element de consciència i un
element de no-consciència.
Ens diuen fins a on volen ar-
ribar amb el silenci.
A.G. Els arbres i les platges també
són cabdals en la seva poesia.
R.X. Són elements molt impor-
tants en la meva vida. El mar,
per a mi, és una cosa més

aviat positiva. Sempre és un
factor dominant, encara que
no hi sigui.
A.G. Vostè ha escrit sobre César
Vallejo i li ha dedicat un poema.
De quina manera l’ha influït a
l’hora de portar a terme el mateix
procés de depuració lingüística?
R.X. Vallejo és molt més inten-
cional. Trenca el poema, la
llengua, d’una manera explo-
siva. Crec, fins i tot, que massa
explosiva. Vallejo canvia molt
la seva poesia. Al principi és
més rodona. Després es tren-
ca. I els poemes finals, els de la
Guerra d’Espanya, són narra-
tius, sense ruptura.
A.G. També té un poema dedicat a
Joyce, al seu ‘Finnegan’s Wake’.
R.X. M’agrada molt l’ensenya-
ment. I ja fa anys que no ho
faig. I vaig arribar a fer quatre
semestres seguits sobre Joyce.
Li dic la veritat, ho feia no tant
per ensenyar-lo, sinó per
aprendre, per veure què esta-
va dient aquest senyor. És du-
ríssim... Vaig tenir moltes se-
nyores aficionades a Joyce. No
sé per què.
A.G. Vostè també ha arribat a cre-
ar-se un llenguatge propi, intro-
duint paraules noves, que són no-
més seves.
R.X. Això dels neologismes no
crec que tingui gaire a veure
amb Amèrica Llatina... La me-
va fascinació era la República.
A l’escola primària, a l’insti-
tut, era obligatori el català. I
això crec que m’ha influït
molt. Llavors ja tenia una idea
de la llengua.

A.G. Per això tota la seva poesia és
en català?
R.X. Sí.
A.G. ¿No ha intentat mai escriure
poesia en castellà?
R.X. Sí, però no em sortia res,
m’assemblava massa a García
Lorca. No era la meva poesia. I
m’agrada molt la seva poesia,
però no era jo... En francès, en
canvi, em sortia una mica mi-
llor. Crec que perquè és més
pròxim al català.
A.G. ¿El fet de viure allunyat de Ca-
talunya li ha servit per portar a
terme aquest procés de depuració
lingüística? Potser si hagués estat
en contacte amb el català oral d’a-
vui, escriuria d’una altra manera...
R.X. De vegades, quan llegeixo
alguns poetes, crec que llegeixo
una poesia una mica estranya,
diferent. Em pregunto: què li
passa?
A.G. ¿El Ramon Xirau poeta es troba
més a prop dels catalans o dels
llatinoamericans?
R.X. Dels catalans. Però un poe-
ta que m’ha influït molt, so-
bretot en la prosa, és Jorge
Guillén... El cas d’Octavio Paz
és diferent. Vam ser molt
amics i he escrit molt sobre ell.
M’intrigava molt. Em sorpre-
nia. La primera conferència
que vaig donar sobre Octavio
Paz, fa molts anys, no la vaig
arribar a materialitzar perquè
només hi havia dues senyores
al públic; vam anar a prendre
un cafè. Però després el mateix
Octavio Paz, que era a París
aleshores, em va escriure i em
va demanar a veure si l’hi po-
dia enviar... Els catalans que
més m’han influït són –no
només Maragall– els clàssics,
Ausiàs March, que potser no es
nota, però hi és; Jordi de Sant
Jordi, un altre poeta merave-
llós; Verdaguer quan era jove,
perquè de vegades es torna
massa líric; Rosselló-Pòrcel,
que és magnífic. A Rosselló el
vaig conèixer perquè va ser
alumne del meu pare i venia a
casa sovint. La seva poesia
sempre m’ha agradat molt.
A.G. I els exiliats catalans?
R.X. Jo em sentia més a prop de
Carner. En vaig ser alumne, a
la UNAM, d’un curs de poesia
romàntica alemanya, on vaig
conèixer la meva dona. Bartra
va ser el mestre de tota la me-
va generació. Ens va ajudar
moltíssim quan no hi havia
cap contacte. Anàvem a casa
seva, amb Manuel Duran.
A.G. Com i quan va arribar fins a
Mèxic?
R.X. Va ser al final de la guerra.
Tenia 15 anys. Antonio Ma-
chado i una sèrie de persones
van sortir d’Espanya amb una
ambulància. Jo era a Marsella:
els últims temps de la guerra
els vaig passar allà. Els meus


