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Potència poètica
➤ Un dia, en un recital de
Joan Margarit amb Joaquín
Sabina a Luz de Gas, a Bar-
celona, en què la majoria de
públic que omplia a vessar la
sala hi havia anat a veure Sabina, el ma-
drileny es va sorprendre de la bona ac-
ceptació dels poemes de Margarit i li va
dir: “Com t’estimen”. Ell respongué: “Ho-
me, doncs és el teu públic”. Margarit as-
segura que “no és que fos mèrit exclusi-
vament meu, sinó que la poesia és potent,
el que passa és que la gent no hi està
acostumada i li costa fer l’esforç de llegir”.
Per això confia que els recitals sí que po-
den ser una bona manera de portar alguns
nous lectors a la poesia.

Nascut a Sanaüja el 1938, la família de
Margarit va viure durant la seva infantesa
a diversos llocs de la geografia catalana
fins que l’any 1954 es traslladen a les illes

Canàries, on s’estaran fins al 1961. Durant
aquest període va fer molts viatges entre
les illes i Barcelona, on va anar a estudiar
arquitectura, durant els quals començà a
escriure poesia en castellà. Professional-
ment exerceix d’arquitecte des de llavors,
una activitat que li ha permès de mante-
nir-se al marge d’una vida social literària
intensa.

El 1981 passà a escriure en català i en
pocs anys va publicar nombrosos llibres i
va guanyar els premis més representatius
en poesia, com ara el Vicent Andrés Este-
llés, el Miquel de Palol, el Carles Riba i els
Jocs Florals de Barcelona, però de tots, Els
primers freds només en conserva 32, prece-

dits dels únics quatre que ha
salvat de la seva trajectòria
inicial en castellà a Crónica,
de l’any 1975. Llum de pluja
(1986), Edat roja (1989), Els

motius del llop (1993) i Aiguaforts (1995) són
els altres llibres que recull aquest primer
volum de l’obra completa de Margarit, i
que comprèn poemes tan emblemàtics
com ara Primer amor i Els ulls del retrovisor.

La seva obra poètica es completa de
moment amb Estació de França (1999), en
què assajarà una nova manera d’escriure:
alhora en català i en castellà, i Joana (2002),
el llibre més conegut de l’autor i dedicat a
la mort de la seva filla. Té acabat Càlcul
d’estructures, un llibre sobre l’amor i el sexe
a la senectud i que publicarà Proa pels
volts de Sant Jordi. Posteriorment té pre-
vist de publicar aquests tres darrers reculls
en un nou volum d’obra completa.
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PERE VIRGILI

F.B.V. Per què publica ara aquest
primer volum de les obres com-
pletes?
J.M. Per moltes raons. En primer
lloc, per tranquil·litat personal,
perquè passes comptes una
mica amb tu mateix, fas una
mica de recopilació. Igual que
fas amb la vida en general, és
lògic fer una mica de balanç
d’una cosa tan important en la
meva vida com la poesia, és
obligat; se’m faria estrany que
algú no ho volgués fer. D’altra
banda, hi ha una raó objectiva
i molt planera: la majoria dels
llibres no es troben, i si hi ha
alguns lectors que en un mo-
ment donat hi han estat inte-
ressats o poden estar-hi, el lògic
és facilitar que ho trobin.
F.B.V. Com s’ha plantejat fer
aquestes obres completes?
J.M. Hi ha dos estils de fer-ho:
un que és considerar sagrat el
que s’ha fet, com Eloy Sánchez
Rosillo, que ja al pròleg ad-
vertia que no ha canviat ni
una coma de tot el que ha es-
crit. No és el meu cas: jo crec
que la vida d’una persona,
d’un poeta, és prou complexa
perquè hi hagi de tot, i hi ha
un moment que s’ha de veure
quines coses has fet millor i
quines pitjor, quines has fet
francament malament i si
n’hi ha alguna que has fet
francament bé. Jo sóc parti-
dari de fer net, i és una besti-
esa mantenir un mal poema si
l’has reconegut, o un poema
repetitiu, també.

F.B.V. De tot el que va escriure en
castellà només salva quatre poe-
mes.
J.M. A una persona bilingüe no
li és fàcil escollir una llengua
per a segons què. Potser tant se
val per al càlcul d’estructures,
fins i tot potser per escriure
una novel·la –que no l’escriuré
mai, no pateixin–, tant em
seria. Ara, en poesia és difícil
saber com ho has de fer, per-
què et pots equivocar, que és el
que em va passar a mi. Et pots
enlluernar per la part cultural:
jo tenia vint anys i tota la me-
va cultura l’havia feta en cas-
tellà, i el que sabia era en cas-
tellà, i vaig pensar que la poe-

sia era la cultura, i em vaig
equivocar. Fent aquest raona-
ment no l’espífia Rilke, que era
txec i acabà escrivint en ale-
many i fou un gran poeta en
alemany. Jo em vaig equivocar,
perquè la llengua materna,
per fer poesia, era el català.
Això només passa en poesia.
Fixi’s en Nabokov, que venia
de Rússia i va acabar escrivint
en anglès, el Cioran va escriure
en francès... En prosa no hi ha
tantes pegues.
F.B.V. Què va suposar per a vostè el
canvi de llengua?
J.M. El canvi de llengua és una
qüestió traumàtica, s’hi ju-
guen coses molt interiors te-

ves, i alhora t’il·lusiona. És
com canviar de marit o de
dona, té els dos vessants: la
tristesa pel que deixes enrere
i la il·lusió pel que comença.
Després, quan ja has passat
per les dues la cosa es tran-
quil·litza, i l’únic tema de fons
és que les llengües te les esti-
mes totes. Te les estimes i les
odies, perquè no deixa de ser
aquell instrument amb el
qual has de batallar molt se-
riosament. Una llengua sem-
pre et porta al desastre, si la
deixes fer. Per a un poeta la
llengua és barallar-se fins a fer
que la llengua digui el que tu
vols que digui, perquè de pri-

mera instància no ho diu, diu
tots els tòpics que ha anat
acumulant durant la seva
història.
F.B.V. ¿Va veure’s forçat a canviar
també de referències literàries?
J.M. No, perquè per a mi la li-
teratura i la vida han coincidit
sempre. No concebo la litera-
tura al marge de la vida, en
poesia. Segurament en narra-
tiva deu ser a l’inrevés, has de
mirar el que passa fora i ex-
plicar-ho, amb totes les con-
notacions que es vulgui, però
el més important és el que
passa fora. En poesia el prin-
cipal és el que passa a dins;
això no vol dir que no expli-
quis coses que passen a fora,
però amb molt de protago-
nisme del teu interior. Jo, es-
crigui en castellà o en català,
he escrit sobre el meu interior
i el que veia de fora passat per
mi, no he canviat de temes ni
res. Dit això, quan canvies de
llengua poèticament canvies
tota una estructura, i fas un
altre poema. Quan faig els
poemes en català i castellà al-
hora de fet estic fent dos poe-
mes, d’alguna manera.
F.B.V. Ja té escrit un nou llibre,
‘Càlcul d’estructures’, que publi-
carà d’aquí a uns mesos. Hi parla
de la vellesa. Se sent vell?
J.M. No. Hi ha molts malentesos
sobre la vellesa. Com que la
gent fins fa molt poc es moria
abans d’arribar a vella, o tot
just abans d’arribar-hi, la ve-
llesa és un tema molt poc to-
cat, sobretot poèticament.
Potser el Czeslaw Milosz és
dels pocs que l’han tractat
amb profunditat. Ara, però, de
sobte, passarem a tot el con-
trari: comencen a aparèixer
una sèrie de generacions en
què molta gent viurà en el que
se’n diu la senectud, o la ve-
llesa, i apareixerà una sèrie de
temes nous. A mi m’agradaria


