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Un poeta que ha publicat darrerament obres de diversos gèneres

L’any de Miquel Desclot

C
À l e x S u s a n n a

ertament, els autors
mediàtics –dolents o
bons, que n’hi ha per
a tots els gustos, per
bé que cada cop si-
guin més difícils de

destriar– ho estan empastifant tot i
sovint ens impedeixen entrellucar-ne
d’altres que fa anys que van fent el seu
camí al marge de rebomboris i només
atenent a crides molt interioritzades i
no gens donades a cap mena d’exhibi-
cionisme. Aquest és el cas de Miquel
Desclot, que en poc més d’un any ens
ha lliurat una tria de sonets del Cançoner
de Petrarca (Proa, 2003), una introduc-
ció al classicisme vienès, L’edat d’or de la
música (Angle, 2003), un generós com-
pendi de les seves versions poètiques, De
tots els vents (Angle, 2004), i l’aplec de dos
textos deliciosos sobre el Montseny i
Sant Llorenç del Munt, Muntanyes rele-
gades (Proa, 2004). De fet, el que m’em-
peny a escriure aquest article és, d’una
banda, haver-me adonat que en Desclot
ha estat un dels autors que més m’han
acompanyat aquest darrer any i mig i,
de l’altra, comprovar que sovint el país
i la seva societat literària no estan a
l’alçada d’aquesta mena d’autors, mas-
sa amants de la seva feina per dedicar-se
a promoure-la d’una banda a l’altra.

El fet és que vaig passar les vacances
de Nadal d’ara fa un any amatent a se-
guir les recomanacions musicals d’a-
quest autor contingudes al llibre ja es-
mentat (que pocs, per cert, han estat
capaços de parlar de manera intel·ligent
i intel·ligible sobre música: a fe que és
un dels màxims reptes per a tot aquell
que vulgui correspondre d’una manera
o altra a l’encanteri d’aquest art, sens
dubte el més esmunyedís de tots); que
l’antologia De tots els vents m’ha acom-
panyat bona part del 2004 (feia temps
que en català no apareixia un llibre que
fos una pedrera tan munífica com in-

exhaurible: l’obriu per on
l’obriu, un poema us vin-
drà a trobar i esdevindrà de
seguida un ressò o un mi-
rall de vosaltres mateixos),
i que acabo de passar
aquest darrer Nadal assa-
borint la prosa d’unes
Muntanyes relegades on fa bo
d’endinsar-se acompanyat
de la mà d’aquest guia.

Assaig musical, versions
poètiques, prosa de no-fic-
ció: tres gèneres del tot
complementaris quan pro-
venen d’una mateixa mà,
que es defineix, abans que
res, com a poeta. Un poeta
dels que no tenen pressa a
publicar i més aviat sembla
dels pocs que saben que,
arribats a una certa edat, és
en la mesura que sapi-
guem deixar d’escriure certs poemes
que un dia n’escriurem un que valgui la
pena (de fet, ¿per quants poemes re-
cordem la majoria dels nostres poetes
preferits si no per ben pocs?). Un poeta
conscient, com deia Montale, que un
excés de pràctica malmet la veu, la qual
cosa no vol pas dir que no l’haguem de
treballar, aquesta veu, a través de múl-
tiples exercicis, com ara les versions
poètiques o bé la prosa de la mena que
sigui. En aquest sentit, no oblido el
consell que un vell Aleixandre va donar
als joves aprenents d’escriptor: “Els
prosistes, que llegeixin poesia; els poe-
tes, que llegeixin prosa”. Per tot plegat,
no cal dir que els lectors de Miquel
Desclot esperem amb candeletes el seu
proper llibre de poemes, d’aparició en-
cara incerta: d’ençà d’aquell Com si de
sempre de fa més de deu anys que ens té
dejuns de versos propis, tot i que les
versions amb què mentrestant ens ha
anat delectant siguin ben seves, així

com els poemes que de tant en tant
intercala enmig de la seva prosa mun-
tanyenca.

A De tots els vents hi trobarem poemes
del segle VII fins a d’altres estrictament
contemporanis: un ampli ventall tem-
poral que no fa sinó mostrar, un cop
més, l’íntim comerç de la poesia amb
allò que menys canvia de l’home: el seu
món de desitjos, somnis, pors, recances
i frustracions, i la necessitat d’assolir –o
si més no aspirar a– alguna mínima
forma de saviesa que l’ordeni, el con-
tingui i segons com el transcendeixi.
Des d’aquest punt de vista, la poesia pot
ser vista justament com una de les po-
ques arts en què el sentit ha estat cercat
i construït d’una manera molt sem-
blant al llarg de la història, i comprovar
això un cop i un altre és un dels plaers
més significatius i una de les lliçons
més explícites que ens depara la lectura
d’una antologia com aquesta. Des de
certs poetes japonesos del s. VII fins a

alguns poetes escocesos del nostre se-
gle, tota una rècula de veus –majors i
menors, conegudes i desconegudes,
llunyanes i properes– de les més di-

verses procedències s’enca-
denen i desfilen davant
nostre irradiant “múltiples
ecos i significacions”. De
totes elles, Miquel Desclot
n’és l’intèrpret i, doncs,
amo i senyor de cadascun
d’aquests versos: tota una
lliçó de digitació i recursos
varis posats al servei d’una
llengua i una tradició que
en surten del tot enriqui-
des i enfortides.

Així les coses, resulta
magnífic detectar els ponts
suspesos entre aquest llibre,
en aparença més imperso-
nal, i Muntanyes relegades,
escrit des d’una primera
persona inequívoca: si pre-
nem com a punt de refe-
rència els poemes de Ste-
wart Conn i els d’Anna
Crowe, veurem que ens
menen de dret als topants
del Munt i l’Obac. I a l’in-
revés, és al llibre en prosa

on veiem com sorgeix l’espurna del po-
ema i assistim a un autèntic taller d’es-
criptura en directe: sovint, en plena
passejada, Miquel Desclot s’assembla a
un d’aquells poetes japonesos del s. VII o
VIII que li són tan cars –Kakinomoto
Hitomaro, Yamanoe Okura, Otomo Ta-
bito– i ens mostra, millor que en cap
tractat, d’on surt l’estranya flor del poe-
ma. Tot això, però, sense oblidar el con-
trapunt d’una mirada acerada cap al
paisatge que s’estén als seus peus i d’on
sembla haver desertat qualsevol vestigi
de poesia: “Des d’aquí dalt és prou evi-
dent en què va parar el noble desiderà-
tum noucentista de la Catalunya Ciutat,
el d’una Catalunya civilitzada i orgànica
que meresqués el nom d’europea: al
llarg dels avatars de la guerra, la dicta-
dura i la postdictadura, l’ideal d’una
Catalunya Ciutat ha quedat reduït sim-
plement a una decebedora Catalunya
Suburbi que fa angúnia de mirar”.

■ Àlex Susanna. Escriptor

Autoodi, classisme o simplement tonteria
À n g e l M i r e t

A
quest mes de gener un bon
amic va convidar-me a assistir a
una jornada de treball organit-
zada per l’Associació Catalana

de Professionals en Estrangeria. En arri-
bar a l’acte vaig tenir la primera sor-
presa desagradable en comprovar que la
documentació que es lliurava als assis-
tents estava escrita exclusivament en
castellà: la presentació de l’Associació,
els seus objectius, el programa de la
jornada i un full on es demanaven les
dades personals de la concurrència. Pel
que fa als ponents que vaig escoltar, el
Sr. Mateo Albillos, director de l’àrea de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Delega-
ció del govern a Catalunya, el Sr. Eduard
Planells, subdelegat del govern a Barce-
lona, i la Sra. Imma Moraleda, regidora
de l’Ajuntament de Barcelona i presi-
denta de l’àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona, van parlar en
castellà, argumentant que ho feien bé
perquè “així m’ho han demanat”, bé
“per respecte”. La secretària per a la Im-

migració de la Generalitat, Sra. Adela
Ros, va ser l’única que va realitzar la seva
intervenció en català.

En aquest punt he de fer dos aclari-
ments: d’una banda, que en el moment
de la penosa justificació de la Sra. Mo-
raleda, i mentre una senyora del públic
cridava enfurismada “¡en español, en espa-
ñol!” atès que la moderadora s’havia
permès presentar la ponent en català,
vaig sortir de la sala sense que ningú em
secundés, i de l’altra que el públic assis-
tent es componia principalment d’ad-
vocats, economistes, gestors, estudiants i
membres dels consolats estrangers a
Barcelona, és a dir, persones amb un te-
òric bon nivell cultural.

En adreçar-me als responsables de
l’Associació per interpel·lar-los en relació
amb aquesta situació insòlita, molt
amablement van exposar-me aquests
tres arguments, mentre em miraven es-
tupefactes davant la –per ells– obvietat
de la seva resposta: a) Perquè hi havia
entre els assistents funcionaris dels

consolats de Barcelona. b) Per respecte
als immigrants. c) Perquè l’Associació
tenia un fort component social.

Aquests són els fets. Lamentables. No-
vament alguns professionals i entitats
tracten els nouvinguts com a desiguals;
en la seva exclusiva condició d’immi-
grants, i no com a persones i conciuta-
dans iguals en drets i deures. Novament
emergeix l’autoodi nacional d’una su-
posada progressia, sobretot barcelonina,
que té la convicció –imbuïda des de la
infància– que el castellà té una utilitat
dual alhora que paradoxal: per relacio-
nar-se amb aquells que realitzen feines
precàries i mal pagades d’una banda i de
l’altra com a llengua seriosa i d’ús in-
ternacional, enfront del català com a
llengua senzilla i domèstica.

I és que tot i que el català no és, mal-
auradament, a hores d’ara, la llengua
d’acollida dels immigrants, aquests s’a-
donen immediatament que a Catalunya
hi ha una realitat lingüística pròpia i
que el domini de la llengua constitueix
un potent instrument de progressió so-
cial i econòmica. Amb molta freqüència,
però, els mateixos immigrants es sor-

prenen que els catalans ens adrecem a
ells exclusivament en castellà i se’n
queixen, a més, perquè saben que da-
vant d’aquesta dimissió lingüística les
dificultats per al seu domini s’incre-
menten notablement. L’ús del català
constitueix un element fonamental
d’integració i de cohesió social que faci-
lita, sense cap mena de dubte, la convi-
vència harmoniosa i madura de les di-
ferents cultures que s’estan incorporant
a Catalunya aquests darrers anys i no
podem renunciar, ni nouvinguts ni au-
tòctons, a aquest instrument formidable
per una suposada i carrinclona idea,
hereva de la tradició franquista més
rància, de l’educació envers els estranys.

La tasca diària de tots i cadascun dels
ciutadans resulta fonamental perquè,
com en tantes altres coses, no podem
delegar la nostra responsabilitat en les
institucions públiques. Farien bé els
funcionaris i responsables de la Delega-
ció del govern a Catalunya i la Sra. Mo-
raleda de revisar la seva contribució a la
convivència i la cohesió social.

■ Àngel Miret i Serra. Secretari d’immigració i cooperació

de CDC. Vicepresident de la Fundació Comaposada-UGT


