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Joan Tort, Pau Vila. L’esperit de
la terra. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

E l geògraf Joan Tort ens
mostra la biografia de
Pau Vila (Sabadell, 1881 -

Barcelona, 1980), una figura
rellevant de la intel·lectualitat
catalana del segle XX i un dels
introductors de la pedagogia i
de la geografia modernes a
Catalunya.

Bernat Metge, Lo somni.
Versió de Jordi Tiñena.
Proa. Barcelona, 2004.

O bra que relata el diàleg
que Bernat Metge, un
dels millors prosistes

catalans del segle XIV, afirma
haver mantingut, mentre era
a la presó, amb l’ombra del rei
Joan, que se li apareix en
somnis. Aquesta edició inclou
una introducció i propostes de
treball de Ferran Gadea.

Luis Goytisolo, Fábulas.
Alfaguara. Madrid, 2004.

A les mans de Luis Goyti-
solo la faula es conver-
teix en una eina d’anàli-

si i de crítica satírica de les
societats actuals. L’autor tre-
balla amb humor, amb liris-
me, amb sarcasme i amb in-
tel·ligència, i tot per mos-
trar-nos, amb aparences no-
ves, els aspectes més signifi-
catius del món contemporani.

Exili, amor, silenci, poesia
➤ Han passat més de 50 anys des que Ramon
Xirau (Barcelona, 1924) va publicar Deu poemes
(1951). I ell mateix ha arribat als 80 anys. Un
temps que el poeta i filosòf de nacionalitat
mexicana ha aprofitat com pocs. El seu pen-
sament és digne hereu del del seu pare, Joa-
quim Xirau, que el va portar a Mèxic al final
de la Guerra Civil. I la seva poesia l’ha man-
tingut plenament integrat dins la tradició
catalana, ben a prop de Riba, de Carner, de
Bartra, però alhora amb una veu personal que
ha anat construint llibre rere llibre, fruit de
l’exili, d’escriure en català en un país que és
a 10.000 quilòmetres de Barcelona, de la Costa
Brava, on va passar la infantesa, d’haver co-
negut –i treballat amb– Erich Fromm, Octa-
vio Paz, Jorge Guillén.

Ramon Xirau conjumina la Mediterrània
enyorada amb l’Altiplà mexicà, els mites de
l’una i de l’altre. I utilitza l’eterna nostàlgia
dels llatinoamericans (eterns exiliats) per
bastir els seus versos. El poeta és la prova, a
més, que poesia i filosofia poden anar de la
mà, malgrat el que digué Eliot sobre la qües-
tió. Xirau, seguint Breton a la Introduction au
discours sur le peu de réalité, demostra que “el
realisme filosòfic de l’Edat Mitjana és a la base
de l’experiència poètica”, com va escriure
Walter Benjamin parlant dels surrealistes. No
és d’estranyar, doncs, que Ramon Llull i
Francesc d’Assís siguin dos protagonistes més
dels seus poemes.

Però Xirau no ha estat sempre un poeta
clàssic. Als seus inicis hi trobem l’autor ro-
màntic, l’home que s’enyora del temps passat,
dels tarongers de la seva àvia, de les platges,
de la llum, de les onades que ha hagut de
deixar enrere, forçat per la infàmia. És l’es-
criptor que hauria volgut escriure L’arxipèlag
de Hölderlin, l’home que troba en l’amor un
refugi i en el silenci l’expressió. A aquesta
època pertanyen el primerenc Deu poemes i
l’Espill soterrat (1955), tots dos editats a Mèxic.
Després, el poeta passarà prop de 20 anys de-

dicat gairebé exclusivament al pensament, i
donarà sortida a bona part del més destacat
de la seva obra filosòfica, per posar la seva
ment en ordre, cosa que li servirà per fer-se un
nom al seu país d’adopció i, de retruc, a Eu-
ropa (ha rebut condecoracions a Itàlia, França,
Espanya i Catalunya).

El seu desembarcament editorial a Catalu-
nya vindrà amb Les platges (1974) i Graons
(1979). Dos llibres que són cabdals, perquè és
on es pot percebre el Xirau en transformació,
l’home que navega entre dos mars, entre l’e-
xaltació i la mesura sobrevinguda a través del
gust adquirit pel món de l’art i la cultura
clàssica. D’aquí que Graons sigui el cim de la
seva creació poètica, on és capaç de copsar
l’ocell d’Apollinaire que nidifica en l’aire, de
preguntar-se quin és el nom del món (“és una
llum, un llac / un prat no gens escatimat / una
ciutat d’aurores, / una ciutat d’aurores”), d’o-
ferir amb una exactitud mil·limètrica la seva
percepció del medi que l’envolta, de la natura,
la qual fa servir, alhora, per mostrar-se. Ja que,
com ell mateix diu a Poesia y conocimiento, el
poema és el significat, és el món, “el món
transfigurat en llengua i parla”.

Dit i escrit (1983), Ocells (1986), Natures vives
(1991) i Indrets del temps (1999, el seu últim
volum publicat obren una altra etapa, la
clàssica. Aquí Xirau converteix el poema en
pensament; sintetitza la seva obra filosòfica
en versos. I porta a terme un intens treball
lingüístic, tot depurant al màxim la seva ex-
pressió, com César Vallejo ho va fer en caste-
llà. El silenci d’abans pren cos amb totes les
seves conseqüències. Les el·lipsis sovintegen,
redueix la matèria verbal al mínim, amplia els
matisos de la seva paleta cromàtica i intro-
dueix alguns neologismes, ja intuïts en l’obra
anterior, com blavaflor, solimar, etcètera. Tot
per essencialitzar el seu punt de vista, sempre
esperançat, sobre el món. Indrets del temps és el
punt culminant de la seva recerca, al costat de
l’Arbre de la Vida, en el Jardí del Temps.

E N T R E V I S T A

Ramon Xirau
Poeta i filòsof

➤ ➤ ➤ “A Mèxic,
quan faig una
conferència,
sempre em
demanen que
llegeixi
poemes, i això
que no els
entenen”

“Fromm era
molt cultivat i
alhora senzill,
amb una
tradició jueva
molt forta, però
tampoc no era
políticament
jueu”

pares van sortir amb els Ma-
chado, els van deixar a Cot-
lliure i van anar a París. Els
Machado van morir molt poc
després, de fet, la mare i el fill.
A.G. Paz el va definir, a vostè, com
l’home pont, entre Catalunya i
Mèxic...
R.X. La poesia de Mèxic sempre
m’ha estat molt present. Cu-
riosament la de Sor Juana
[poeta del segle XVII], la qual
em va arribar des de molt
jove.
A.G. Va trigar molt a tornar a Ca-
talunya, prop de 40 anys. Quina
va ser la primera impressió?
R.X. Vaig tornar tot just mort
Franco. Em feia molta por.
Havia sortit de Catalunya sent
un nen. Em preguntava què
era allò, com era, si seria el
meu lloc... El primer cop que
vaig tornar a Espanya ho vaig
fer amb la meva esposa per-
què ella va fer una gran ex-
posició sobre art mexicà. Però
va ser a Madrid, ciutat que
tampoc no coneixia. Em va fer
por anar a Barcelona. Més
tard, vaig anar a Barcelona i
tot va ser molt positiu, tot ho
vaig trobar molt bé... I vaig
conèixer alguns poetes, com
ara Parcerisas, Gimferrer...
A.G. Un altre mexicanista...

R.X. Sí. I un gran poeta.
A.G. ¿Li ha estat fàcil transmetre
què és la literatura catalana a
Mèxic? Va trobar gent receptiva?
R.X. Sí. Estudiants meus, per
exemple, que sabien que faig
poesia, els interessava. Ha de
tenir en compte que, durant
els primers anys d’exili, es van
publicar aquí moltíssims lli-
bres en català. Tambè hi havia
revistes. Donava la impressió
que es feia literatura aquí
perquè no es podia fer allà.
A.G. I com va viure l’època en què
molts dels exiliats van tornar?
R.X. Crec que en aquesta vida no
es pot tornar. Si es torna, es

torna a una altra cosa. A més,
no coneixia Espanya i Catalu-
nya tampoc, gairebé. Un cop
mort Franco, vaig conèixer Ca-
talunya. Només coneixia Cada-
qués, que era casa dels avis.
A.G. ¿Seria poeta si no s’hagués
exiliat?
R.X. Crec que sí. Sobretot per-
què ja escrivia des de molt jo-
venet...
A.G. Com ha marcat l’exili la seva
poesia?
R.X. M’és difícil de veure. Potser
si és més metafísica, més de
tendència espiritual o religio-
sa, es deu a l’exili. Per no tenir
contacte amb el país.

A.G. ¿Es penedeix de no haver-se
establert a Catalunya?
R.X. No. Perquè hi puc anar
tranquil·lament i em sento
molt bé a casa meva. La vida
me l’he feta aquí durant
molts d’anys, tant en l’àmbit
professional com en el fami-
liar.
A.G. ¿Creu que es valora més la seva
obra a Mèxic que a Catalunya?
R.X. Tinc la impressió que a
Catalunya se’m coneix poc.
Potser això passa pel sol fet
que visc a Mèxic. Arthur Terry
[a Quatre poetes catalans, 1991]
va ser el primer a escriure de
les meves coses allà... La dis-
tància és important. Aquí,
quan faig una conferència,
sempre em demanen al final
que llegeixi poemes, i això
que no els entenen.
A.G. Com s’ha percebut a Mèxic la
seva obra poètica?
R.X. Crec que bé. Mai per a les
multituds, però sí entre els
cercles intel·lectuals... Em va
anar molt bé l’amistat amb
Octavio Paz. El fet que ell
també fos assagista i poeta va
tenir molta influència en la
nostra relació.
A.G. Vostè també va conèixer Erich
Fromm, amb qui va escriure ‘The
nature of man’. Com va ser la seva
relació?
R.X. Li van encarregar el llibre.
Em va demanar a veure si po-
dia treballar amb ell, cosa que
em feia una mica de por. Jo
l’anava a veure un cop a la
setmana. Mentrestant, cadas-
cú escrivia i, més tard, com-
paràvem el que havíem fet.
Era un home magnífic en tots
els sentits. Era molt senzill,
amb molta tendresa.
A.G. Tenien en comú haver patit
l’exili.
R.X. La imatge que es té de
Fromm, de ser un monstre, no
es correspon amb la realitat.
Era un home molt cultivat i
alhora molt senzill, amb una
tradició jueva molt forta, cosa
que era normal, però tampoc
no era políticament jueu. Era
laic... Això d’escriure sobre el
mateix durant una setmana
era molt divertit.
A.G. Passant al present, al novem-
bre la cultura catalana serà la
convidada a la Fira del Llibre de
Guadalajara...
R.X. Serà molt important. Si
Quebec va ser important, no
té per què no ser-ho Catalu-
nya. Crec que serà molt ben
rebut. Jo havia d’escriure al-
guna cosa, però encara no en
sé res... Serà important perquè
hi ha interès per Catalunya. A
Guadalajara hi ha un institut
d’estudis catalans. Crec que
aquest exili nostre va servir
perquè la gent ens conegués.
A.G. Com creu que s’hauria d’or-
ganitzar la Fira, vostè que viu a
Mèxic?
R.X. Hi hauria d’haver confe-
rències, taules rodones, sobre
literatura catalana i sobre els
països de llengua catalana.
Que sigui una qüestió més
oberta. També estaria bé que
la gent que vingui sàpiga co-
ses de Mèxic.


