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a vàlida, de fet crec que tot-
hom ho pot reconèixer, fins i
tot sense haver escrit cap poe-
ma ho entenem. Quan vostè
escrigui aquesta entrevista ar-
ribarà un moment en què
l’entrevista mateixa tindrà els
seus interessos, i vostè els ha
de trobar i fer-los sortir a la
llum, la història pren el con-
trol. Bàsicament, el que fa el
poeta no és gaire diferent, un
té una sèrie d’idees sobre el
que vol fer, però de fet la mi-
llor obra és aquella que té vida
pròpia i li has de permetre
anar on ella vulgui anar. Vostè
pot tenir un esquema d’a-
questa entrevista, però serà
millor si permetem que l’en-
trevista es faci ella mateixa,
sense tant de control ni in-
tencions...
F.B.V. Per aconseguir-ho, el poeta ha
d’interioritzar la vida, no?
P.M. Sí, i interioritzar suggereix
que hi ha alguna cosa més
enllà d’un mateix, que hi ha
un exterior i que es tracta
d’estar-hi oberts. No hi ha res
especialment misteriós en ai-
xò, simplement es tracta de
treure fora l’interior que pot-
ser no tothom té però els po-
etes sí que tenim. Per exem-
ple, veure semblances en co-
ses molt diferents, una metà-
fora, sentir una frase com si
fos la primera vegada, coses
que tots experimentem inde-
pendentment de si som o no
escriptors. Els escriptors te-
nen l’hàbit d’agafar aquests
elements, escriure’ls i expli-
car què els passa. En aquest
sentit estan interioritzant el
món de més enllà.
F.B.V. ¿Es refereix al poeta com a
profeta?
P.M. Potser sí, però jo preferei-
xo cenyir-me al que tinc da-
vant dels meus ulls més que
res. Crec que és en el que hi ha
immediatament al davant
que un veu com són les coses.
No crec en els poetes com a
profetes en el sentit que tin-
guin més visió de com funci-
ona el món, no crec que els
poetes sàpiguen més de l’a-
mor..., excepte en el meu cas...
[mira la seva dona i riuen tots
dos], ni que sàpiguen més de
política que ningú. Segura-
ment en saben menys que
molts. De tota manera, sí que
crec que el poema en sap més,
de totes aquestes coses, i que
sovint la millor manera d’en-
tendre la societat és mirar la
seva literatura. La literatura
ens ajudarà a entendre les so-
cietats amb més efectivitat
que la història, la geografia,
l’economia, el que sigui. La li-
teratura realment ens permet
arribar al cor del que passa en
una cultura, i sovint fins i tot

abans que ho sàpiga la matei-
xa cultura, i en aquest sentit
sí que deuen haver-hi profeci-
es, però no perquè el poema
sigui una profecia el poeta és
un profeta.
F.B.V. Però aquest veure més enllà
potser torna difícil el poema, no?
P.M. No és tan difícil com molta
gent pensa, tampoc. És un
problema molt greu, i crec
que en part és a causa de l’e-
ducació, de la manera com
s’ensenya la poesia. Però cal
reconèixer que és molt difícil
ser professor, especialment
amb alumnes de batxillerat,
en què has d’ensenyar textos
concrets i els hi has de fer
llegir, i han d’adquirir certs
coneixements concrets... Han
de saber una mica d’això i
d’allò... És comprensible que
hagin de saber més de Sha-
kespeare que d’algú que no
fos ningú al seu moment, pe-

rò la manera en què s’ensenya
en moltes ocasions posa l’ac-
cent en la dificultat del poe-
ma. La dificultat és una parti-
cularitat de molta poesia, és
cert, i no només al segle XX,
Shakespeare no és fàcil, John
Donne tampoc.
F.B.V. Però el públic de Shakespeare
no era precisament gent il·lustra-
da, més aviat al contrari.
P.M. Esclar, i tothom agafa de
l’obra el que necessita, hi ha
nivells diferents de lectura, hi
ha parts humorístiques que
tenen una segona lectura, pe-
rò els feia contents tant si
l’entenien en profunditat o
superficialment! Periòdica-
ment sorgeixen els debats so-
bre si Shakespeare buscava la
dificultat o si la lectura fàcil
és la més apropiada, i segura-

ment totes dues idees coexis-
teixen. Podem imaginar que si
visqués ara podria haver escrit
el guió de la pel·lícula Shakes-
peare in love, o escriuria can-
çons, com de fet ja va fer. Ell
no feia distincions, i crec que
una de les maneres en què
com a societat hem de pensar
en la poesia és expandir el que
entenem com a poema i in-
cloure-hi en bona mesura
gran part de la cultura popu-
lar, inclosa la tradició de les
cançons, la música rap i pot-
ser fins i tot el teatre. Més que
deixar que tot tingui el seu
microespai, podem ampliar la
nostra visió.
F.B.V. Precisament, als Estats Units
hi ha hagut una polèmica perquè
un ‘rapper’, Joseph ‘Rev. Run’
Simmons, del grup Run-DMC, ha

demanat el lloc de poeta
‘laureate’ al barri de
Queens, de Nova York...
P.M. Hi ha molts poetes
que fan rap, hi ha els
nuyorricans, per exem-
ple, porto-riquenys de
Nova York, i hi ha una
important tradició de
slam, actuacions de
poesia improvisada o
en tot cas oral, al Nu-
yorrican Cafe. Fan
una cosa una mica di-
ferent, però tampoc
no gaire diferent del
que Shakespeare ma-
teix feia en algunes de
les seves cançons.
Moltes vegades, fins i
tot, el rap és molt més
difícil que la poesia,
més complex d’elabo-
rar, i parla dels pro-
blemes de la gent, i
revaloritza el llen-
guatge. El rap enri-
queix l’ús del llen-
guatge molt més que

en primer lloc la música rock,
amb comptades i notòries ex-
cepcions, i també que la ma-
joria de la poesia. El llenguat-
ge en gran part de la poesia és,
per dir-ho clarament, una
porqueria. No podem perdre
de vista aquests elements i
crec que ha arribat el moment
que els poetes comencin a
obrir-se de mires i dir: “Això
també és part del nostre ter-
ritori”.
F.B.V. I què en fem, dels poetes més
acadèmics, més clàssics?
P.M. No sé ben bé què és un
poeta acadèmic, potser jo
mateix ho sóc, treballo a la
universitat i estic molt con-
tent de fer-ho, no crec que
destrossi el meu estil ni que
em faci un vellet grassonet.
Una de les bones coses de la

universitat, com a mínim als
Estats Units, és que ha assu-
mit el paper del mecenatge
que abans tenien altres ele-
ments de la societat. Al món
feudal o prefeudal el senyor
tenia els seus trobadors i els
joglars, i la universitat exer-
ceix avui aquest mecenatge
als EUA. Les universitats estan
estimulant activament els es-
criptors que hi ensenyen es-
criptura creativa, i també en-
senyen a llegir.
F.B.V. Tothom ha escrit poesia al-
guna vegada, de fet, és molt ‘de-
mocràtica’...
P.M. I les raons per què l’han
escrita i l’han deixat d’escriu-
re són molt interessants, són
elements importants del de-
bat. Un dia en van escriure
perquè és natural i van deixar
de fer-ho perquè en molts as-
pectes se’n van avergonyir, i
puc dir que el 99% ho van fer
per culpa de l’educació, per
culpa d’algun idiota que es va
pensar que era professor. És
tan senzill com això.
F.B.V. ¿Hauríem d’ensenyar a ense-
nyar bé, doncs?
P.M. Esclar, això és el que jo
mateix intento. Ensenyar és
un acte de tanta responsabili-
tat que si molts hi pensessin
gaire de segur que no ho fari-
en, com tantes altres coses,
també, com ser pare, per
exemple. Però els professors,
desafortunadament, i m’hi
incloc, tenen una tendència a
ensenyar, a xulejar, a mostrar
el que saben, i això no va en-
lloc. No animen els alumnes a
trobar les coses per ells ma-
teixos, que seria la manera
per arribar a entendre com
funcionen els nostres pensa-
ments. O per arribar a enten-
dre com es desenvolupa un

DIJOUS SANT

Són amables, aquí, que ens deixen quedar fins tard,

molt després d’haver abaixat les persianes.
Un cambrer surt de la cuina amb un plat
d’estofat, o alguna mena de brou espès.

i s’instal·la dues taules més enllà.
Tu i jo sabem que s’ha acabat,
que alguna cosa s’ha interposat entre
nosaltres, tant se val el que siguem, o fóssim.

El cambrer escura el plat amb un tros de pa
i acaba la mica de vi que li queda,
després torna a endreçar, un a un,
el ganivet, la forquilla, la cullera, el tovalló,
la mateixa taula, la cadira que només s’ha agafat prestada
i somriu, i amb el cap saluda a la seva absència.
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