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Poesia per a grans i petits
➤ A l’entrevista amb Miquel Desclot (de prop
de tres quarts d’hora), no hi va haver ni un
minut de silenci. A aquest poeta de províncies,
com ell mateix es va autoqualificar fent bro-
ma en un moment de la nostra conversa
(perquè encara que és nascut a Barcelona fa
mig segle, viu a Castellar del Vallès), les pa-
raules li flueixen amb una facilitat que es-
garrifa.

La seva agenda és plena de projectes futurs:
properament, per exemple, ha de publicar un
llibre que recull unes conferències sobre la
música clàssica vienesa de finals del segle
XVIII i principis del XIX. Altres iniciatives que
esperen a la seva cartera són: una antologia de
poesia de Michelangelo Buonarroti (que, se-
gons Miquel Desclot, resulta que era “un po-
eta notable i d’una expressivitat tremenda”);
una antologia de sonets de Petrarca traduïts al
català; i una traducció del Romeu i Julieta de
Shakespeare que s’ha de representar al Teatre
Lliure a partir del mes d’abril i a la qual en-
cara ha de donar els últims retocs.

A més, entre una cosa i una altra, Miquel
Desclot aprofitarà per anar afegint algun po-

ema més a la carpeta de poesia per a adults
que va omplint molt de mica en mica, a es-
tones lliures (si és que en té!).

Fa poc més d’un mes, el poeta va rebre el
Premio Nacional de literatura infantil i juve-
nil per l’obra Més música, mestre! (La Galera), un
recull de 57 poemes per a nens que rescata i
amplia un llibre de l’any 1987 que actualment
ja estava descatalogat. Miquel Desclot no era
conscient ni que optava al premi, però evi-
dentment no va fer cap mena de fàstics a la
suma del premi en metàl·lic: 15.025 euros,
que no van mai malament, i més quan es dó-
na la circumstància que l’autor viu només de
la literatura i la traducció.

És la segona vegada, només, que aquest
premi se l’emporta un llibre de poesia, un ti-
pus de gènere, en versió infantil, que a Cata-
lunya no prolifera gaire, però que als països
del nord d’Europa és molt comú. No estaria
malament, doncs, introduir la canalla en el
món de la poesia. Potser, d’aquesta manera,
quan fossin grans no els costaria tant anar a
la llibreria i comprar-se un recull de poemes.
Chapeau, doncs, per a Miquel Desclot.
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L.D. El va sorprendre que li conce-
dissin el Premio Nacional de lite-
ratura infantil i juvenil?
M.D. Del tot! No se m’hauria
acudit mai! En coneixia l’e-
xistència, però no m’havia fet
mai pagues de guanyar-lo.
Desconeixia fins i tot que el
membre del jurat que repre-
sentava Catalunya hagués
proposat el meu llibre per a
aquest premi. Un dia, em va
trucar el poeta Luis Alberto de
Cuenca, secretari d’Estat de
Cultura, i, literalment, em va
dir: “¡Felicidades, macho!”. Em
vaig pensar que m’estava ai-
xecant la camisa!
L.D. El guanyador va ser un llibre
en català, i el finalista, un en
basc...
M.D. Sí, es veu que els membres
del jurat de llengua castellana
estaven una mica mosques. De-
vien pensar: “¡Ésos de la perife-
ria!”... A més, era només la se-
gona vegada que es concedia a
una obra poètica. De fet, tots
els membres del jurat es pen-
saven que era la primera ve-
gada, però després he com-
provat que l’any 1987 ja s’ha-
via concedit a un recull poètic
de Carmen Conde.
L.D. Per què creu que a Catalunya
no hi ha tradició d’escriure poesia
per a la canalla?
M.D. A les cultures nòrdiques és
molt més comú: n’ha escrit
Eliot, Brecht, Enzensberger...
Però suposo que els catalans
som més llatins, més raciona-
listes. Els grans poetes de la li-
teratura anglesa han escrit
poesia per a nens. És com si
aquí un Riba o un Foix s’hi
haguessin dedicat, cosa que
encara ens sembla impossible,
i això que Riba va escriure
narrativa per a nens.
L.D. Creu que és una mancança
important?
M.D. Valdria la pena imitar les
cultures nòrdiques en aquest
aspecte. Abans, els nens tenien
contacte amb la poesia tradi-
cional durant tota la seva in-
fantesa i joventut: des de ben
petits, quan els cantaven can-
çons de bressol, fins que crei-
xien cantant cançons elimina-
tives, festives o, més tard, de
treball. En canvi, ara la poesia
oral només es fa escoltar al
parvulari. Els nens es fan
grans, però perden qualsevol
contacte amb la poesia fins
que un bon dia els obliguen a
llegir Verdaguer o Foix, quan
ja són adolescents.
L.D. Escriu poesia per a nens per
posar-hi remei, doncs?
M.D. No, simplement n’escric
perquè m’agrada. Quan la
meva primera filla només te-
nia dos anys, ja li vaig esriure
un llibre de 63 poesies que es
deia Bestiolari de la Clara. Des-
prés va venir un nen i vaig
pensar que no podia oferir-li
menys. De manera que li vaig
escriure Oi, Eloi?, una obra que
també conté 63 poemes.
L.D. Com sorgeix el projecte de ‘Més
música, mestre!’?
M.D. Com una continuació. L’e-
ditor de La Galera, el mateix
que em va publicar Oi, Eloi?, em

va proposar de reeditar el lli-
bre Música, mestre!, que jo havia
publicat l’any 1987 i que ara
estava descatalogat. Li vaig
respondre que em semblava
molt bé, però que era una obra
molt curta i que el que faria
seria recuperar aquelles quin-
ze poesies que havia escrit per
a una cantanta sobre l’orques-
tra simfònica, i escriure’n unes
quantes més.
L.D. Sembla que darrerament els
poetes que dediquen part del seu
temps a la poesia infantil i juve-
nil a Catalunya ja no són una
raresa...

M.D. Sí, el cert és que estic cada
vegada més acompanyat, des
de fa uns anys. En Josep Maria
Sala Valldaura, per exemple, ja
ha tret dos llibres de poemes
per a nens, i també en Josep
Ramon Bach. Sobretot, som
poetes de la meva lleva, gent
dels 50. La tradició que tenim
a Catalunya és recent, però ja
inclou noms de la categoria
d’un Carner o d’un Manent, o
precursors com Joana Raspall.
Tampoc és que estiguem par-
tint de zero.
L.D. Als nens els pot interessar la
poesia més que als adults?

M.D. No t’ho sabria dir, però el
que sí que sé és que els agrada,
i molt. Més que llegir-la, els
fascina escoltar-la. Arran de la
publicació dels meus llibres,
he fet recitals per a nens en
escoles i centres culturals. Els
primers que es queden parats
són els mestres, quan veuen
els seus alumnes tan receptius!
L.D. Crida la seva atenció amb mú-
sica o efectes especials?
M.D. No cal: l’expressió a pèl ja
els deixa embadalits. Les poe-
sies els agraden molt, força
més del que es pensa la gent
gran.

L.D. La poesia és per ser llegida o
per ser escoltada?
M.D. El principal recurs d’ex-
pressió que té la poesia és el
sonor. En definitiva, el que fa
un poeta no és res més que
alterar les paraules, modifi-
car-les, per aconseguir que
signifiquin unes emocions
particulars, que no preveu el
diccionari. Per provocar
aquesta alteració, el primer
recurs que té el poeta és mo-
delar la música que aquestes
paraules adopten habitual-
ment. Escriure en vers no és
pas un recurs decoratiu, sinó
una eina deformadora de les
paraules per aconseguir que
emocionin d’una forma per-
sonal. La poesia, més que en-
tendre’s, s’ha de sentir, no és
una forma d’expressió estric-
tament racional, sinó que té
una forta càrrega d’intuïció i
d’irracionalitat. Fa tres anys,
em van proposar anar a Hong
Kong a llegir contes meus en
anglès als nens d’un centre
cultural. Un cop allà, abans
de començar les sessions
narratives, els llegia un parell
de poesies en català. Vaig
quedar meravellat: només
per la música de les paraules
eren capaços de seguir-me i
fins i tot de somriure quan
tocava!
L.D. La gent s’equivoca, doncs, pro-
vant d’entendre un poema?
M.D. Un dels greus problemes
dels poetes és que la gent del
carrer s’entossudeix a voler
entendre un poema com si fos
un article de diari. La poesia
és com la música: emociona, i
les emocions no són raciona-
litzables.


