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Un apunt biogràfic
➤ Carles Miralles (Barcelona, 1944) és cate-
dràtic de filologia grega de la Universitat de
Barcelona. Ha combinat els estudis de llengua
i literatura gregues, en què s’ha especialitzat
en la poesia que va des de la lírica arcaica fins
al final del període hel·lenístic, amb el conreu
de l’exegesi d’autors de la tradició catalana, de
March a Espriu. Guardonat amb el premi Josep
Carner de l’Institut d’Estudis Catalans (1977)
per l’assaig Lectura de les Elegies de Bierville, i amb
el de la crítica Serra d’Or (1993) per Sobre Foix,
la seva obra poètica ha rebut els premis Ama-
deu Oller (1965, compartit amb Pius Morera),
Salvat-Papasseit (1967) i Nacional de Poesia
(1992). Des del 1998 exerceix com a secretari
general de l’Institut d’Estudis Catalans.

D’aspra dolcesa (Poesia 1963-2001), publicat
per Proa, aplega l’obra poètica completa de

Carles Miralles, que ha sotmès a revisió els
reculls fins ara editats i en alguns casos els ha
ampliat amb peces noves. Conté a la vegada
material inèdit, reunit sota el títol de Mans
lentes d’aigua, que va ser escrit entre el 1994 i
el 2001, així com una sèrie final de poemes,
de títol prou eloqüent, Homenatges, poemes
dedicats i de circumstàncies, que va començar a
escriure el 1965. Els lectors del llibre hi tro-
baran una inusual diversitat de tons, una
assumpció de veus diverses a l’hora d’encarar
l’acte d’expressió –poesia social, simbolista,
figurativa, si bé cap etiqueta serveix per en-
tendre’n l’impuls– que en cap dels casos es
decanta o pren preponderància dins del
conjunt, tot i que la major part de l’obra
mostra una plena consciència de la poesia
com a fet de cultura.

E N T R E V I S T A

Carles Miralles
Poeta

➤ ➤ ➤

CÉSAR MARTÍNEZ

“Estic fascinat
per la ciutat.
En tinc prou a
seure
en un cafè i
veure la gent
que passa...”

P.D.T. Parli’ns dels seus llibres de
joventut...
E.M. Amb els primers llibres, els
dels seixanta, he deixat molt
material fora. Hi ha poemes
que tenen un to d’època, però
he trobat que podien salvar-se
perquè estaven construïts,
perquè eren poemes autò-
noms. He tret del material de
què disposava dos llibres que
conserven vells títols: La terra
humida i Manual de cosmologia.
El primer és més unitari i el
segon permet de seguir, crec,
la constitució de la visió del
món que és des de llavors el
nucli de la meva pràctica po-
ètica. M’ha semblat que hi
havia, en alguns d’aquests
poemes, com una mena de
fulguració, una mena de llum
que no he volgut retocar. Són
poemes de jove, però em
sembla que conserven una
mirada particular, una mane-
ra de tractar amb l’experièn-
cia que m’ha donat molt de
joc, en retrobar-los, perquè hi
havia una sensibilitat diferent
de la que tinc ara: una certa
tendresa, una manera de par-
lar de les coses més a prop de
les coses.
P.D.T. El 1981 publica a Proa ‘Camí
dels arbres i de tu’...
E.M. Camí dels arbres i de tu és un

llibre sobre la memòria i els
records, sobre l’amor i les co-
ses humanes. En el centre del
llibre els arbres són els homes,
i al bell mig hi ha l’experièn-
cia del dolor, potser la més
característica de la condició
humana, la més inevitable.
Saber que el dolor existeix, no
tancar-se al dolor dels altres ni
d’un mateix, o no fer com si
no existís: són temes que hi
són presents. El llibre té un to
molt treballat, molt líric, amb
referents a la tragèdia grega
–que em sembla que és la re-
flexió més important que hi
ha sobre el dolor–, sobretot a
la tragèdia tal com havia estat
rebuda després de la Segona
Guerra Mundial, després
d’Auschwitz. Formalment, en
aquella època vaig escriure
molts sonets –i poemes que
originàriament eren sonets i
que després es van esponjar
en altres formes mètriques–.
Ara l’he ampliat força, com
també he fet amb els poemes
en prosa de Per fi la tortuga,
que es va editar amb Camí dels
arbres i de tu. Per fi la tortuga
potser és la reflexió més lliure
i articulada de la meva poesia
sobre la imatge verbal com a

mitjà d’expressió de la realitat
exterior fosa amb el món in-
terior del poeta; com a confi-
guració d’un sentit més enllà
de les idees, del mètode i de la
manera com usualment pen-
sem i vivim la vida. N’acaba
sent protagonista la mort, la
mort del poeta.
P.D.T. Després va passar gairebé
una dècada fins que va publicar
‘La mà de l’arquer’. Parli’ns del
llibre...
E.M. La mà de l’arquer és un lli-
bre sobre l’origen de la relació
entre les paraules i les coses,
amb molta mitologia, molt
d’Heràclit, amb més o menys
sintaxi i amb una mena de
voluntat de reprendre un to
que permetés l’accés –no sé si
ho vaig aconseguir– a una
puresa reinventada i original;
un camí que passés per l’a-
mor, la paraula, la poesia, la
consciència de la mort. For-
malment, vaig mirar d’assolir
un to més concentrat, més
despullat i essencial. Pensava

–tot i que jo escrivia d’una
altra manera– en la poesia de
Paul Célan, que és per mi
l’experiència poètica més im-

prescindible de la segona
meitat del segle XX –així com
Eliot ho és de la primera
meitat.

P.D.T. Després va venir un llibre
molt més figuratiu, ‘La ciutat dels
plàtans’, que té com a protago-
nista la seva relació amb la ciu-
tat...
E.M. Estic fascinat per la ciutat.
En tinc prou a seure en un
cafè i veure la gent que passa...
Al llibre hi ha una tècnica
com de mosaic, de rajoles que
van component la ciutat de
diverses maneres en el record:
els carrers com rius, la gent,
els llocs per on passen, els
pobres, els vells, les seves ex-
pressions. Vaig mirar que fos-
sin peces que valguessin per a
totes les ciutats, però que fos-
sin, indefectiblement, de Bar-
celona, que només hi surt
amagada en un acrònim i en
el títol d’un poema. També
vaig procurar que el conjunt
del llibre reflectís el record i el
present, l’experiència i la idea
de la ciutat.
P.D.T. I després...
E.M. El llibre posterior, Mans
lentes d’aigua, que es publica
ara per primera vegada, passa
per temes molt dissemblants:
la mort del meu pare, el casa-
ment de la meva filla, el re-
trobament del cos després
d’un càncer, amb la incapaci-
tat d’estar amb els altres que
comporta. És un llibre molt
arrelat a l’experiència, però
reflexiu, perquè no he volgut
que fos anecdòtic. També és
molt líric, en alguns poemes, i
molt marcat per la proximitat
de la mort, des de l’antipatia
per la serenitat i la resignació
socràtiques, tan poc huma-
nes, fins a la desolació que
només clivella, de vegades, la
continuïtat de la vida, l’amor
i la vida dels altres. Amb tots
aquests llibres n’he fet un,
que aplega tota la meva pro-
ducció poètica des del 1963 i
que incorpora encara un re-
cull d’homenatges i poemes
dedicats, una vintena llarga,
molt diferents els uns dels al-
tres. El llibre que en resulta
l’he titulat D’aspra dolcesa, al-
lusió per part meva al fons
femení, profund i misteriós,
de l’esclat poètic i del desig de
viure.


