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P E P O T A M A R I T

Faig Arts. Números 41-42.
Associació Faig Cultura.

Manresa, hivern, 2001,
primavera, 2002.

L
a publicació semes-
tral de l’Associació
Faig Cultura ens ofe-
reix una entrevista a
l’estudiós del cinema

Miquel Porter i Moix feta per
la seva neboda Marta Porter.
A més, tenim un dossier de-
dicat al 25 aniversari de l’As-
sociació, amb els articles: Del
consens a la balda, de Fran-
cesc-Marc Álvaro, Glotofàgia i
glossofília en el discurs lingüístic
espanyol d’avui, de Josep Mur-
gades, Entre la literatura cata-
lana recent i el mercat literari
distant, de Jaume Aulet,
Vint-i-cinc anys de cinema català:
la insuportable lleugeresa de l’és-
ser, de Jordi Bordas, El món de
l’art: vint-i-cinc anys de vertigen,
de Jaume Vidal, La llauna mu-
sical, de Xavier Cester, Intent
d’explicar el que està passant
aquí, de Ricard Salvat, Faig
vint-i-cinc anys, de Lluís Calde-
rer, i tanca aquest apartat La
traïció de la Transició, de Miquel
Porter i Moix.

Enciclopèdic. Número 27.
Ateneu Enciclopèdic

Popular. Barcelona,
maig, 2002.

E
l noticiari bilingüe
(català i castellà) del
Centre de Documen-
tació Històrico i So-
cial de l’Ateneu En-

ciclopèdic Popular (fundat el
1902) dedica la seva portada a
la revista Ajoblanco. Pepe Ribas,
el seu fundador i director va
donar una conferència el 20
de març passat en què va re-
passar la lluita antifranquista
de principis dels setanta, la
creació de la revista el 1974 i
la influència que va tenir en el
moviment llibertari d’aquells
anys quan va tenir lloc la re-
construcció de la CNT.

La revista dedica tot d’arti-
cles i poemes a la memòria de
la historiadora, especialista en
el moviment obrer català, Sò-
nia del Río Santos (1961-2002),
que va col·laborar amb l’AEP
en actes com ara l’homenatge
a Salvador Seguí, en el 75 ani-
versari del seu assassinat, i la
commemoració de la Vaga de
la Canadenca, entre d’altres.

La vaga general Pierre Bordieu
Catalunya. Números 34-35.

Confederació General del

Treball de Catalunya.

Barcelona, febrer-maig,
2002.

L
a publicació de la
Confederació General
del Treball de Catalu-
nya destaca a la por-
tada la vaga general

del 20 de juny passat, recla-
mant els drets socials i les lli-
bertats i exposant la postura
del col·lectiu que edita la re-
vista davant la reforma de la
protecció per atur i la llei bà-
sica d’ocupació.

Altres dels articles que po-
dem llegir són: Joan Peiró, an-
arcosindicalista coherent amb els
seus principis, a càrrec de Joan
Carles Benito i en commemo-
ració dels seixanta anys de
l’assassinat de Peiró; El cas
Delgado-Granado (1963): la dicta-
dura franquista va assassinar dos
innocents, a càrrec de Joan
Zambrana; Del 31 de gener al 3
de febrer, cinc dies d’alternatives,
al Fòrum de Porto Alegre, a càrrec
de Reinald Roca; La cruïlla de
l’Argentina, a càrrec de Gabrie-
la Dalla Corte, entre d’altres.

Archipiélago. Número 51.
Editorial Archipiélago.

Barcelona, juny-juliol, 2002.

E
ls Cuadernos de Crítica
de la Cultura dedi-
quen un dossier al
tema Editar en tiempos
de gigantes, amb arti-

cles d’editors i gent relaciona-
da amb el món de l’edició com
ara Manuel Borrás, Jordi Her-
ralde, Alejandro Sierra, Luis
Suñén, Klaus Wagenbach, Be-
trand Py i Alfredo Landman,
entre d’altres.

La secció A propóstio de està
dedicada al pensador Pierre
Bordieu, que va morir el 23 de
gener passat. Bordieu va ser,
juntament amb Max Weber,
Emile Durkheim, Marcel
Mauss i Claude Lévi-Strauss,
un dels pensadors que van re-
volucionar la teoria i la pràc-
tica de les ciències socials du-
rant el segle XX. Els articles de
Loïc Wacquant, Ulrich Beck,
Javier Marías, Joaquín Rodrí-
guez López, Patrick Cham-
pagne i Louis Pinto, així ens
ho demostren.

Tanca la revista una extensa
secció de crítiques literàries.

E N T R E V I S T A

Carles Miralles
Poeta

CÉSAR MARTÍNEZ

“No hem estat
capaços
d’assumir
la nostra
tradició ni
les desgràcies
que hem fet”

P.D.T. Parli’ns de la seva relació
amb el llenguatge...
E.M. Als meus poemes puc fer
servir qualsevol paraula, em
són útils totes les paraules de
la llengua. Per mi, el llen-
guatge poètic ha de tenir ele-
ments de tipus tècnic, alguna
mena de precisió que trans-
porti els conceptes. Tracto de
combinar la part reflexiva,
més gnòmica, amb una altra
més lírica, i això fent servir
materials diversos. Sovint
tracto de trencar el ritme in-
tern del poema, la formalit-
zació i la imatgeria corrents
–sigui amb tècniques del co-
llage, o assajant veus, o amb
contrapunts irònics–, perquè
m’agrada combinar gruixos,
espessors diferents. Per dir-ho
amb un exemple, tracto de
reunir la claredat del poema
figuratiu amb la intensitat
del poema mític, entenent
per mític allò que als anys
seixanta en deia Cesare Pave-
se, que escriure és donar
compliment a una llavor mí-
tica.
P.D.T. I amb el poema?
E.M. Hi ha poemes que són com
tu els voldries, que comencen
i acaben, que es mouen circu-
larment. Però hi ha poemes
que necessiten diversos tons,
que són compostos. Són els
que estan més a prop de la
sàtira, per exemple. Tot això,
esclar, sense menysprear la
síntesi compositiva. En la me-
va obra hi ha una dispersió
molt gran. En el sentit que hi
coexisteixen molts interessos,
molts tons, molts registres, i
això no passaria si adoptés
una sola manera de fer. En la
vida no adoptem un sol to, si-
nó diversos. Intento que això
quedi plasmat en els poemes.
És a dir, busco la coexistència
d’elements heterogenis. Per
mi, bona part de la gran poe-
sia del segle XX, la de T.S. Eliot
i la de Dino Campana, és
aquella en la qual, al costat
d’una secretària, hi ha unes
referències al cicle artúric, o
un llenguatge plenament
quotidià al costat d’un altre

més filosòfic o en què el poe-
ma resulta de la síntesi d’ele-
ments que és sorprenent que
s’hagin arribat a reunir. Per
altra banda, a més de cons-
truir poemes també m’agrada
construir-ne el conjunt, pen-
sar que cada llibre ha de tenir
una unitat en la seva disper-
sió. Cada poema meu, com a
text, és en si mateix autosufi-
cient, però, sobretot si forma
part d’un llibre, manté unes
relacions textuals amb els al-
tres poemes del seu llibre i, en
conjunt, tots els meus poemes
formen part d’un text més
llarg que és el total de la meva
poesia. Vull dir, en definitiva,
que la gràcia d’una obra poè-
tica és la seva unitat i que
anar-la construint és més di-
vertit, i intel·lectualment més
interessant, si els elements de
composició no són tots tallats
pel mateix patró. Crec que hi
ha poetes de poemes, i que hi
ha poetes que, sense deixar de
ser de poemes, són poetes de
llibres. De vegades un sol po-
eta és totes dues menes de
poeta. Així –sense que l’e-
xemple d’aquest poeta tingui
res a veure amb la meva poe-
sia–, el Lorca del Romancero
gitano es llegeix poema a poe-
ma, i en canvi Poeta en Nueva
York és un llibre que cal llegir
com a conjunt.
P.D.T. Li costa escriure?
E.M. Hi ha poemes que m’han
costat molt. N’hi ha un, per
exemple, en què volia explicar
el crit abans del naixement,
en què volia explicar que, del

part, el riure és el primer gest
ritual de la partera, i que el
dolor se sobreposa a aquest
riure. Volia parlar del riure
com d’un part en el qual el cos
de la dona és com el de la
terra, com en l’origen. Volia
dir-ho, però no sabia com
fer-ho. En aquella època estu-
diava sobre el riure, els mo-
dels mítics, la història, i bus-
cava dir tot això amb precisió,
perquè volia fixar-ho. Vaig
trigar un any... Vull dir que
per mi escriure poesia és difí-
cil, em costa. N’hi ha que he
trigat molts anys a acabar-los,
i d’altres que han esperat anys
i anys, en esborranys dels
quals només han estat aprofi-
tades alguna frase, una metà-
fora, molt de temps més tard.
P.D.T. Com definiria la seva poesia?
E.M. D’alguna manera és pràc-
ticament la meva biografia
moral. Crec que el compromís
amb la bellesa és un compro-
mís ètic, i això ho he anat vi-
vint i escrivint en la meva vi-
da, compromès amb allò que
vivia per fora i per dins i amb
allò que escrivia. No vull do-
nar testimoni de res, sinó
convertir en poesia –di-
guem-ho així– allò que queda
en l’ànima dels homes que no
escombra el temps, la pluja.
Donar testimoni no del meu
temps, que també, sinó d’allò
que és fonamental, que per-
dura en la intel·ligència, en la
sensibilitat, en el gust, en la
contemplació i en l’acció dels
humans. Per altra banda, em
sembla que els homes no hem
estat capaços d’assumir la
nostra tradició, tan rica, ni
tampoc les desgràcies que
hem fet. Potser la poesia ajuda
a tenir-ne consciència o n’és,
almenys en part, la conscièn-
cia. Però parlar-ne en general,
donar-ne una definició, em
costa. En les relacions d’un
poeta amb la poesia, em sem-
bla que no tot s’ha de com-
prendre. Per dir-ho en una
frase, que la poesia és com
l’amor. Definir és provar d’es-
gotar i, en aquest sentit, no
m’agrada.


