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Carles Miralles és poeta i catedràtic de greg antic

L’agredolç i el clarobscur
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E
n aplegar tota la seva
obra lírica fins al
moment, Carles Mi-
ralles ha volgut apel-
lar no a la dolçor de

sabor dels fruits al punt de saó,
sinó a la complexitat de gust
d’una fruita en concret: “Un
any encara hem pagat el tribut
/ agradós de les castanyes tor-
rades / a la llar i hem tret de les
entranyes / de la magrana els
grans d’aspra dolcesa”. És un
senyal de maduresa: de madu-
resa vital, però també de ma-
duresa creativa. S’han escolat
gairebé 40 anys d’ençà de la
publicació dels seus primers
poemes. En l’endemig, han
passat moltes coses, el poeta ha
tret uns quants llibres. No gai-
res. L’existència es pot repre-
sentar en una mà que dóna
nous als nens o, segons com
encara millor, en uns dits que
descalcen una magrana. El bon
poeta és aquell que sap detec-
tar els enrevessaments d’un
gust o els replecs d’un senti-
ment. Reconeguem que la ma-
grana, ferida la seva carcassa
externa de cascall, ofereix una
suggestiva contradicció de sa-
bor (l’aspra dolcesa del títol) que
s’adequa molt bé al sentit dels
nostres dies. Vull dir: no als
dies actuals, sinó a l’actualitat
del viure. Contradictori, dolo-
rós i joiós en percentatge vari-
able.

Miralles escriu aquest poe-
ma, magnífic com molts dels
d’aquest llibre inèdit fins ara
(Mans lentes d’aigua), després
d’un període vital brogent com
la cassola en forn. “Les parau-
les dolces” destil·len “una savi-
esa amarga”. Es tracta d’un re-
cull de poemes que confita el
clarobscur, l’agredolç. La para-
doxa s’hi fa sensible, el poeta la
hi pinta amb colors. No la dis-
fressa. Un té la sensació que la
“mà del temps” vetlla, pesada
com un gos, darrere cada un
dels poemes; presta per a la
carícia o el clatellot. La tensió
lírica és similar a la de La mà de
l’arquer (que el prologuista Mo-
las considera el seu llibre “més
dens i incisiu”). Però alhora hi
ha una proximitat de refe-

rents, una qualitat entranyable
en el que es diu –mesurant-ho
amb precisió, esclar, perquè ni
una gota sobrera de pathos no
n’amargui el resultat– potser
més deutora de La ciutat dels
plàtans. Aquest Mans lentes d’ai-
gua representa la més grata
sorpresa de l’obra lírica com-
pleta de Carles Miralles. Tam-
bé, bé que en una mesura més
discreta, constitueix una feliç
inclusió l’últim dels llibres que
figuren aquí, Homenatges, poe-
mes dedicats i de circumstàncies.

POESIA CIVIL
Francesc Parcerisas, bon amic
de Miralles, va aplegar, l’any
1991, la seva poesia publicada
fins al 1983 (Triomf del present.
Obra poètica 1965-1983), i amb
prou feines hi va practicar
canvis (com a molt, hi va refer
algun vers o corregir alguna
paraula). D’aquesta manera,
els primers llibres, tan aferrats
a les circumstàncies i a l’acti-
tud moral del moment, que-
daven pràcticament indemnes:
com un testimoni no alterat.
Miralles s’ha estimat més re-
plantejar tres llibres que va es-
criure entre el 1966 i el 1969
–que, sobre el paper, deu ha-
ver sigut la seva etapa més
prolífica–, i fer-ne un de nou,
Manual de cosmologia.

D’aspra dolcesa, així, arrenca
amb dos llibres (La terra humida
i el que acabo de citar) que es
poden considerar representa-

tius de la poesia social o civil
que es redactava aquells anys
seixanta. Una poesia en què
ressona, entre d’altres, el Sar-
sanedas de La Rambla de les flors,
amb algun besllum de l’Espriu
més referencial. El compromís
ètic i nacional s’hi destaca gai-
rebé amb negreta. Hi llegim
també les primeres referències
a la ciutat (la de Barcelona:
Miralles s’ha erigit en un dels
seus més fidels cantors). Algu-
na crítica a la mentalitat occi-
dental es podria divulgar, en-
cara avui (no sé si, fins i tot,
avui més que mai), impresa en
cos de lletra 48 en octavilles
populars o en e-mails. Em
semblen obres d’un interès ex-
clusivament documental, que
il·lustren una manera d’enten-
dre la poesia més a prop del dir
que no del cant (reprenent les
paraules del prologuista). Pro-
porcions salvades (i deixant ara
a banda el gruix simbòlic de la
poesia de Miralles, fundat en la
recurrència d’uns quants con-
ceptes vertebrals, a partir del
seu llibre frontissa Camí dels
arbres i de tu: l’arbre, el mar, els
ulls), la poètica del barceloní és
més hereva de Ferrater que no
pas de Vinyoli. S’hi poden ob-
jectar algunes coses, però em
sembla que és així.

LLIBRE DE CANVI
Com insinuo, Camí dels arbres i
de tu (1981) és el llibre que
enterra la producció anterior

per encetar-ne una de nova,
que s’ha anat consolidant
amb els anys. La reflexió so-
bre el temps esdevé més so-
fisticada. La poesia es conver-
teix en un bon mitjà per re-
flexionar sobre els límits de la
nostra experiència. L’expres-
sió hi és més acurada, més
subtil en l’ús de les metàfores
(“l’ull d’inútil palpebra / ha
sabut trobar llum en l’encesa
tenebra”). L’amor és tractat
amb molt de respecte per l’o-
bra de Salinas (un model que
no caduca).

A Per fi la tortuga (1977) Mi-
ralles assaja amb el poema en
prosa. La segona persona ac-
centua el caràcter de confessió
–o, més encara, de reflexió
monologal– d’aquesta poesia,
que es refereix, de vegades, al
fet d’escriure: “Aquest llapis
amb el qual llaures el no-res
de paper que t’encega”. La mà
de l’arquer (1990) és un llibre
estilitzat de forma, com la
serp que hi pesa amb gravetat
de símbol; un llibre més dens,
que ha decantat el dir a favor
del cant (“la puresa del cant /
s’eleva com una alba / del de-
dins de la fosca”). El perill no
hi té un nom comú, però és
invocat ara i adés. La grisa re-
alitat ha rebut una capa densa
de vernís mític. El color groc
encén els versos, i les referèn-
cies a la naturalesa graviten
entre el to antiretòric d’Al-
berto Caeiro (“pastor d’estels”)

i aquella lírica de caràcter ra-
dical del Llibre d’amic de Vi-
nyoli (vegeu el poema Entre
l’erm i la plana).

A La ciutat dels plàtans (1995),
Miralles hi planteja una poe-
sia més narrativa, més des-
criptiva. L’arbre simbòlic –re-
presentació al·legòrica de
l’home, que té els peus a terra
però la tendència de mirar
amunt, com en el poema de
Maragall–, aquí té nom i cog-
noms: el que posa una mica de
verd de no res a la ciutat bur-
gesa de Barcelona. La ciutat hi
és pensada i repensada: no cap
ciutat model, sinó una ciutat
viva i canviant, “del renou de
les places al neguit dels que
moren / i la llum i els seus ar-
bres i els colors de la vida”. Ja
he apuntat la meva adhesió
particular a Mans lentes d’aigua
(1994-2001): trobo que és un
poemari d’una notable pro-
funditat expressada en una
enganyosa senzillesa. Conté
poemes memorables, com el
que comença “Ja la mà de qui
escampa la neu”, recordança
del pare mort. Mans lentes d’ai-
gua és com un eloqüent llibre
de família, o, més ben dit, i
reprenent la fórmula de Co-
madira, com un àlbum de fa-
mília escrit amb lentitud, com
si els versos anessin madurant
a poc a poc. Em sembla la mi-
llor síntesi dels diversos ca-
ràcters i sensibilitats que con-
viuen en la poesia de Miralles.

ÈPOQUES DIFERENTS
Finalment, Homenatges, poemes
dedicats i de circumstàncies (amb
poemes d’èpoques diferents,
des del 1965) és molt més que
un aplec de versos acciden-
tals. Hi ha aquell poema que
agradava tant de fer a Auden,
al·lèrgic a l’ornamentació
metafòrica, d’expressió gaire-
bé notarial i compost a base
de petites coses del personat-
ge que glossa. Hi ha molts
poemes d’endreça, i alguna
composició que mereixeria
ser recordada (com la que de-
dica a Pavese).

En la poesia de Carles Mira-
lles els reflexos dels mites
conviuen d’una forma origi-
nal amb la llum i la penombra
de la quotidianitat. Estilística-
ment la llengua de Miralles
mostra un toc neonoucentis-
ta, que de vegades no m’acaba
de fer el pes. És poesia de cla-
robscurs, estètica de l’agre-
dolç que demana ser gustada
amb morositat.


