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El poeta que riu

J
P e r e R o v i r a

“Joan Margarit és un
dels poetes més
optimistes que hi
pugui haver, perquè és
un dels que acaben
més poemes, un dels
que els fan més bons i
un dels que tenen més
lectors. Però tot això
és així perquè Joan
Margarit és, alhora,
una persona
pessimista”

oan Margarit és l’única per-
sona que conec que es pot
permetre el luxe d’organit-
zar una festa com la que
avui ens ha reunit aquí, per
celebrar dues coses contrà-

ries alhora: l’aparició d’un llibre i la
desaparició de, més o menys, una dot-
zena de llibres. L’obra que apareix és,
naturalment, la que ara presentem, Els
primers freds (poesia 1975-1995); les obres
que desapareixen són la majoria de les
que Joan Margarit va escriure en els vint
anys que figuren en el títol d’aquest
volum, que segons el poeta, impertèr-
rit, ens assegura, serà el primer de la
seva poesia completa. De la dotzena de
llibres suprimits, en Els primers freds
n’han quedat uns quaranta poemes.
Joan Margarit comenta aquest exter-
mini sense immutar-se i diu que la resta
de poemes d’aquella època (jo calculo
que tres o quatre-cents) “preferiria que
ja no aparegués mai més enlloc”. Joan
Margarit és tan creador que, si no es-
criu, desescriu. És prolífic fins i tot quan
elimina els productes de la seva fecun-
ditat: ell no en té prou amb un o dos
llibres; n’ha de suprimir catorze (per-
què, en realitat, a la seves dotzenes de
llibres n’hi ha catorze).

El que acabo de dir em fa pensar en
dues característiques del poeta Joan
Margarit actual: la primera és la seva
exigència; la segona, el seu pessimisme
optimista. Una persona que es posa a
fer un poema s’ha de creure que l’aca-
barà, que el poema serà bo i que trobarà
uns quants lectors que el llegiran amb
emoció. Són esperances que requerei-
xen un cert optimisme. Des d’aquest

punt de vista, Joan Margarit és un dels
poetes més optimistes que hi pugui
haver, perquè és un dels que acaben
més poemes, un dels que els fan més
bons i un dels que tenen més lectors.
Però tot això és així perquè Joan Mar-
garit és, alhora, una persona pessimis-
ta. No d’un pessimisme de posat poètic,
sinó d’un pessimisme real, implacable.
Jo diria que l’única concessió que el seu
pessimisme fa a J.M. és que el deixa te-
nir tractes optimistes amb la poesia.
J.M. no fa servir la poesia per idealitzar
la vida. Al contrari: per J.M., la poesia ha
de desemmascarar-la, mostrar la seva
cara veritable, per repugnant i cadavè-
rica que sigui. Jo crec que, com Thomas
Hardy, un dels seus mestres, J.M. opina
que el poeta ha de mostrar “l’altra cara
de les emocions humanes (...), les misè-
ries que s’amaguen sota les coses més
grandioses i la grandesa que hi ha sota
les coses més humils... El poeta ha de
saber trobar la bellesa que hi ha sota la
lletjor”. És des d’aquest punt de vista
que J.M. té una idea elevada de la poe-
sia, que la considera un instrument de
salvació i de consol i una de les feines
superiors de la intel·ligència.

¿Vol dir això que la poesia de J.M. és
realista? Ell ha dit que ho és en diverses
ocasions. No és rar que, quan es parla
de realisme poètic, es produeixi un
malentès: el de considerar, per dir-ho
simplificant una mica, que els poetes
realistes són partidaris de la realitat.
J.M. és una persona que no es fa gaires
il·lusions, i per ser partidari de la reali-
tat jo crec que s’ha de ser bastant il·lús.
Si J.M. fos partidari de la realitat, no
escriuria. Però, si J.M. no escrigués, jo

no crec que pogués viure. De manera
que em veig obligat a considerar que
J.M. és un enemic de la realitat, per pur
instint de supervivència.

Jo crec que el que vol J.M. és que la
realitat sigui la poesia. No parlo d’em-
belliment decoratiu, sinó de funciona-
ment. La realitat va com va, però un
bon poema va com ha d’anar. Pot parlar
de la qüestió més terrible, però, si és un
bon poema, ha d’anar bé, ha de funci-
onar impecablement. La vida terrible,
en canvi, sempre funciona malament; i
és probable que la vida feliç tampoc no
funcioni del tot bé. La naturalitat, l’es-
pontaneïtat, l’atzar, aquests ingredi-
ents de la vida que, segons alguns, la
fan divertida, artísticament, solen con-
duir a la catàstrofe. A J.M. li agrada
semblar un home espontani. J.M. és ve-

hement, discutidor, i, sobretot, és un
home que riu. Riu fins i tot en les foto-
grafies de les cobertes dels seus llibres.

Ara bé, en el pròleg del llibre que avui
presentem, J.M. ha escrit: “La poesia que
a mi m’interessa es refereix a l’organit-
zació estrictament personal, gairebé
secreta, diria jo, del propi sofriment,
d’això que som quan estem sols, sense
ningú al davant del qual represen-
tar-nos a nosaltres mateixos. La poesia
se sol escriure i llegir en la soledat, on
s’acostuma a riure poc”. Aquí J.M. uti-
litza una expressió que s’ha de relacio-
nar amb el que acabem de dir sobre el
funcionament de la realitat i el de la
poesia. J.M. parla de la poesia com a
“organització del propi sofriment”. El
sofriment és desordenat i desordena les
vides, i com més altera el ritme de la
nostra existència, més difícil ens és do-
mar-lo, tornar a la rutina quotidiana,
que és una de les manifestacions de la
felicitat, com saben els que han sofert
de debò. En l’ordre més aparent dels
poemes també hi ha un aspecte rutinari
(per exemple, els decasíl·labs només
han de tenir deu síl·labes), que ens aju-
da a ser ordenats quan escrivim, a tro-
bar la forma que el poema necessita per
organitzar una experiència. El que se-
para l’experiència viscuda de la seva
representació en el poema és precisa-
ment l’organització, o, si volem, la
transformació de l’experiència en art.
Per això, quan J.M. parla de l’organit-
zació del propi sofriment, podria ha-
ver-ho dit d’una manera aparentment
més provocativa, però no menys certa;
podria haver dit transformació del so-
friment en plaer, perquè, encara que
sigui a través de les llàgrimes, un bon
poema produeix plaer.

En un poema d’Els motius del llop, La
partida, J.M. diu que arriba una edat en
què un juga “l’última partida amb un
mateix” i diu que “cal jugar dur”, pre-
cisament perquè, en aquesta partida, ja
no hi intervé la sort. És com fer un so-
litari amb les cartes marcades. En el
llibre que avui presentem, no hi ha
poesia de joventut; la major part del
seu contingut l’ha escrit un home de
més de cinquanta anys. Una edat en la
qual, efectivament, el jugador moltes
vegades juga contra ell mateix, que és la
manera més dura de jugar, perquè
guanyar també és perdre. Però, en
aquesta partida, J.M. no es refereix, em
sembla, a la poesia. En la poesia també
es juga dur, i sol, però no, crec jo, con-
tra un mateix. El poema només derrota
el seu autor si és un poema dolent.
Quan el poema és bo, per molt que allò
que diu vagi en contra del seu autor,
pot ajudar-lo.

Per això crec, com he dit abans, que
a J.M. li agradaria que la realitat fos
poesia: com que la partida de viure no-
més es pot perdre, J.M. vol convertir-la
en una partida amb la poesia, i juga
amb la poesia apassionadament, i gua-
nya, perquè és un poeta extraordinari,
i així és com es venja del joc de la vida
i de les inevitables derrotes.

Ara: tampoc no ens creguem que J.M.
ignora el que hi ha rere tot aquest afany
seu. Per això és un poeta tan dur, potser
per això és un poeta que riu tant. Pro-
bablement la poesia li ha salvat una
part de la vida. Però J.M., com tots els
poetes que ho són de veritat, sap que el
que compta és l’altra part, la part de la
vida que la poesia no ha pogut salvar.

■ Pere Rovira. Escriptor

Nota: Fragment del text que Pere Rovira va llegir en la

presentació d ’Els primers freds, primer volum de l’obra

completa de Joan Margarit


