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Mahmud Darwix: “Sóc un perdedor de
tot, com a ciutadà i com a ésser humà”

H A S S A N N A D M I I L A R B I E L H A R T I

Dos poetes marroquins

entrevisten a Rabat

Mahmud Darwix, el

poeta àrab actual més

important i símbol

durant dècades de la

resistència palestina.

Nascut el 1942 en una

petita localitat de

Galilea, desapareguda

després de l’ocupació

israeliana, Darwix ha

alternat els exilis, la

persecució i la presó

amb una obra poètica i

narrativa extensa, que

inclou títols com

‘Només un altre any’,

que va publicar

Edicions 62 en la

col·lecció ‘Poesia

Universal Segle XX’
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X
‘La dona justa’,
de Sándor Márai
. .....................................................
Edicions 62 i Emecé han publicat
la traducció (d’Eloi Castelló i
Anna Soler) d’una de les novel·les
del poeta i narrador hongarès
Sándor Márai (1900 - 1989), La
dona justa. Márai ens mostra la
decadència d’Occident a través
de la veracitat.

XI
El ‘Dia rere dia’ de
Salvatore Quasimodo
. .....................................................
Ha aparageut recentement Dia
rere dia, un llibre de poemes de
l’italià Salvatore Quasimodo, que
va guanyar el premi Nobel de
literatura el 1959. Aquesta versió
ha estat traduïda i prologada per
Ponç Pons i publicada per Jardins
de Samarcanda.

XVIII
Els desacords
omplen el Macba
. .....................................................
Desacuerdos. Sobre art, polítiques i
esfera pública a l’Estat espanyol és el
títol de l’exposició que podem
visitar al Macba fins al 29 de
maig. Es tracta d’una mena de
collage heterogeni articulat al
voltant de diversos temes que fan
un recorregut cronològic.
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“Penso que la
llengua és
l’expressió
d’una
identitat. No es
tracta només
d’una identitat
nacional, sinó
de la humana”

“La poesia
retorna la vida
a la llengua
quan es
consumeix
i entra
en contacte
amb la
quotidianitat”

L.E.H. Ha vingut al Marroc per re-
novar la relació amb el públic
marroquí. ¿No el pertorba aques-
ta assistència massiva de públic?
¿No l’aclapara?
M.D. El poeta no té el dret de
queixar-se de res, llevat del
seu aïllament. Entenc per aï-
llament la distància que ha
d’existir entre el poeta i el
lector. No té dret a queixar-se
de la presència intensa i mas-
siva del lector en l’espai que
genera el text per retrobar-se
amb el lector. Al Marroc, par-
ticularment a Rabat, nedo en
les meves aigües. Aquesta
ciutat és la més bella de totes
les ciutats on llegeixo els
meus poemes, fins i tot si no
hi ha ningú. Per tant, no puc
dir que en aquest espai la gent
és només públic. Són autors
que participen en l’operació
de transformar el vincle del
poema i del lector entorn a un
rite. En aquesta ciutat el que
passa sempre és que el recital
es converteix en una festa. Jo
festejo el públic i el públic em
festeja. Per tant, el públic
m’ajuda a escriure el poema
d’una manera diferent. Quan
em retrobo amb el públic de
Rabat no sento que estic lle-
gint un text poètic escrit, sinó
que sento que reescric al cos-
tat, alegrement i teatralment,
un text nou. El nostre poema.
Comprenc el sentit cultural de
la pregunta, és a dir, que la
concurrència massiva del pú-
blic implica demandes estèti-
ques concretes que s’imposen
al poeta. Això depèn de la ca-
pacitat del poeta de sotmetre’s
a l’instant d’entusiasme que
requereix el públic. Hi ha pú-
blics que tenen força per ar-
rossegar el poeta i hi ha poetes
que condueixen el públic, i
també hi pot haver una inter-
acció entre el poeta i el públic.
Això és el que passa en el meu
cas. Entenc també el que vol
dir, que la sol·licitud del públic
no sempre està marcada per
qüestions estètiques. Per això
depèn de la meva voluntat i de
la forma en què em comporto
amb aquest regal i amb
aquestes demandes. Oriento la
pressió de l’instant cap a es-
pais on la poesia es reuneix
amb el seu contingut humà i
on es crea espontàniament
una sinergia entre el text poè-
tic i la realitat que hi subjau.
L.E.H. Quan escriu deixa alguns es-
pais en el text per fer participar el
lector en la construcció del sentit
poètic. Amb aquesta tècnica, ¿no
aposta per les expectatives de la
salmòdia?
M.D. En el moment d’escriure
no penso mai en el lector.
Quan escric em dono el dret a
la llibertat d’expressió il·limi-

tada, no vull que estigui con-
dicionada per cap considera-
ció, excepte les estrictament
poètiques. Només penso en el
lector quan em proposo pu-
blicar el poema, és a dir, quan
el poema ja està acabat i pen-
so que conté alguna cosa que
convergeix en els espais del
poeta i del lector. El que escric
em deixa de pertànyer quan
ho publico. Considero que a
partir d’aquest moment es
converteix en propietat del
lector. I, en conseqüència, ho
veig com si ho hagués escrit
un altre poeta. És així com
jutjo els meus poemes. En ge-
neral, escric i ho oblido als
calaixos. Després d’un perío-
de, rellegeixo el que he escrit.
Quan veig que el text se
m’assembla molt, m’adono
que m’estic repetint. Però
quan sento que un altre poeta
ha escrit el que jo he escrit, és
a dir, quan hi ha una sorpresa,
una admiració i una novetat,
aleshores penso que el poema
ha complert algunes de les
condicions necessàries que li
exigeixo. Pel que fa a la sal-
mòdia, no la planifico, ni du-

rant el procés d’escriptura ni
tampoc durant l’escriptura fi-
nal del poema. La salmòdia
existeix i està estretament lli-
gada a la meva elecció poètica
musical. Sóc un poeta que
privilegia el ritme com a sig-
nificat. No concebo la meva
poesia fora del ritme. El ritme
està en mi, en la meva me-
mòria, en la meva història
com a persona i com a home.
L.E.H. A més de la riquesa rítmica,
hi ha la lingüística. En un dels
seus poemes ha dit: “Sóc la meva
llengua”. Com avalua aquest dià-
leg íntim amb la llengua?
M.D. Penso que la llengua és
l’expressió d’una identitat. No
es tracta només d’una identi-
tat nacional, sinó de la hu-
mana. No podem definir l’e-
xistència humana si no tro-
bem la llengua que la parli. La
llengua expressa el que exis-
teix. On hi ha llengua hi ha
història, com diu Heidegger.
Allò del punt de vista del co-
neixement general. Pel que fa
al punt de vista de la creació,
la poesia retorna la vida a la
llengua quan es consumeix i
entra en contacte amb la
quotidianitat. La poesia dóna
vida a la llengua, la fa pro-
gressar, i fa que l’home es re-
conegui en la seva existència.
És correcte que la llengua és
l’origen de la poesia, però la
poesia constitueix l’altre ori-
gen de la llengua. Penso que
la meva llengua poètica no és
gens rica. És una llengua es-
sencialment austera. En
aquest últim període tendeixo
a l’austeritat, tot i que aques-
ta afecta més la retòrica que la
lingüística. Penso que la llen-
gua no és només un mitjà
d’expressió i de transmissió
d’un missatge, sinó alguna
cosa més. Com diu Octavio

Paz, la diferència entre la po-
esia i la prosa és que la pa-
raula en aquesta última vol
informar, però la poètica
emana per existir. Posseeix un
paper existencial en la cons-
trucció del poema. D’altra
banda, jo sóc un perdedor de
tot, ho sóc com a ciutadà i
com a ésser humà en la meva
condició històrica concreta. I,
com a tal, intento construir la
meva existència i la meva pà-
tria en la llengua. Ho faig per
compensar les pèrdues que
m’envolten. Constitueixo la
meva existència, la meva pà-
tria i la meva llar des de dins
de la llengua en compensació
del que he perdut, no sols com
a palestí, sinó també com a
poeta. Al poeta no li agrada la
seva relació amb la realitat,
no accepta la seva relació amb
la seva condició històrica. Per
tant, vol sempre constituir a
través de la realitat material
una realitat simbòlica i estè-
tica. Converteix la realitat
lingüística en una permanent
oposició a la realitat material.
L.E.H. Com viu la seva ‘professió’
com a poeta?

M.D. Sens dubte la poesia és a la
vegada afició i professió. El
poeta no és sempre un aficio-
nat, però al llarg de la seva
experiència creativa ha de
cuidar la seva artesania poè-
tica. I l’artesania literària és el
més pròxim a la professió. La
poesia no és fruit de l’espon-
taneïtat. Perquè tingui veu
pròpia s’ha de sotmetre a un
pensament poètic, a una acti-
tud determinada i a una
comprensió personal del
món. La dialèctica entre la
professió i l’afició és necessà-
ria perquè l’artesania poètica
no es transformi en una pro-
fessió. En el meu cas, en
aquests últims anys em vaig
adonar que era més aficionat
del normal. No donava im-
portància a la disciplina de
treball. A pesar que li donem a
la poesia tot el valor d’explo-
sió lliure i espontània, que el
té, hem d’organitzar el con-
trol del moment en què la
poesia ens crida. És possible
que la poesia arribi i ens trobi
ocupats en el nostre caos. Per
tant, aprenc incessantment a
escoltar la veu de la crida de la
poesia.
L.E.H.Com organitza aquest
escoltar?
M.D. L’organitzo a través de la
creació de costums i hàbits
d’escriptura. Em disciplino,
amb molta dificultat, per
respectar l’horari de l’es-
criptura. Al matí m’haig
d’asseure davant la taula i
intento escriure, però sense
forçar-me a fer-ho. No sé qui
va dir que la inspiració exis-
teix però ens ha de trobar
llestos per rebre-la. Això sig-
nifica que hem d’esperar la
inspiració treballant. D’altra
banda, ens hem de pregun-
tar sobre el sentit de la ins-
piració i gosaria dir que és el
moment en el qual l’incons-
cient troba les seves paraules
o la capacitat per expres-
sar-se. Pot arribar o no.
L.E.H. Quin lloc ocupa avui dia la
poesia en llengua àrab?
M.D. A Occident es creu que la
poesia té encara molt prestigi,
tal com en va tenir durant se-
gles en la cultura àrab. La po-
esia està en crisi als nostres
països. També ho està a Occi-
dent. La poesia en el món àrab
manté una relació problemà-
tica amb els seus lectors. És
probable que l’experimenta-
ció a la qual la poesia àrab
s’ha sotmès li fes perdre el
contacte amb els qui l’esti-
maven, que eren molts. Però
això no ho justifica tot. Des de
fa alguns lustres la poesia ja
no està sola, ja no és el gènere
per antonomàsia. La novel·la
s’ha convertit en el seu gran
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El poeta dels exilis
D A V I D C A S T I L L O

➤ Fa tres anys, l’exèrcit israelià saquejava i dinamitava la seu
de la revista de poesia Al Karmel, que dirigia a Ram Al·lah el poeta
palestí Mahmud Darwix. Era un nou cop a un dels símbols de
la identitat palestina i al que ha estat considerat poeta de la
Intifada, la sublevació dels joves àrabs contra l’ocupació i la
brutalitat dels tancs d’Ariel Sharon, un dels culpables històrics
de les matances de Sabra i Xatila, a començament dels vuitanta.
No resulta estrany l’extermini sistemàtic de la resistència, no
tan sols de les infraestructures mínimes de la població sinó fins
i tot d’una inofensiva revista de poesia. Quan es processarà
Sharon per crims de guerra?

Darwix, al qual vaig tenir el gust d’escoltar en el recital ma-
joritari que va oferir fa uns mesos a l’auditori de Rabat, mou les
masses amb la salmòdia de la seva poesia tan lírica com narra-
tiva i política. Ell mateix, però, està cansat de ser un símbol. Ho
ha estat perquè no li ha quedat més remei, perquè després de
la desaparició dels grans poetes palestins s’ha vist associat a la
diàspora del seu poble, ha conegut mil exilis, totes les guerres
i totes les derrotes, assaborint, malgrat tot, l’èxit dels lectors i el
reconeixement mundial, que, més tard o més d’hora, el portarà
al Nobel. Si no l’assassinen abans, esclar.

Aquí, ha publicat a les millors editorials. Edicions 62 va in-
cloure Només un altre any a la col·lecció Poesia Universal Segle XX.
Hiperión va publicar Once astros i Menos rosas. Cátedra ho va fer
amb Estado de sitio i El fénix mortal. També es poden trobar Desde
Palestina (Libertarias) i Memoria para el olvido (Ediciones del Ori-
ente y del Mediterráneo), un volum de narrativa en què el poeta
evoca el terrible setge de Beirut en un text gairebé existencia-
lista, marcat per l’horror i les pessimes condicions de vida en-
mig dels bombardejos, la pudor de les cases sense aigua i la
sensació de poder morir en qualsevol moment. Un testimoni en
primera persona d’una intransigència que encara no ha cessat.
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competidor, cosa que em
sembla molt bona. A més, més
enllà d’aquestes observacions,
s’hauria d’afegir que estem
sumits en una crisi d’identitat
cultural i política molt severa.
Vivim en una contínua re-
gressió i crec que el pitjor que
li pot passar a una comunitat
és que se senti fora del curs de
la història, que senti que la
història la decideixen altres
per ella. Tenim el sentiment
de no participar en el curs de
la història. Crec que els àrabs
no tenen cap control sobre el
seu futur. En aquest sentit,
l’únic bo que pot fer la poesia
és ser poesia i mantenir una
relació dignament crítica amb
la realitat.
L.E.H. Com veu la producció creati-
va dels poetes palestins de la nova
generació? Quina relació manté
amb ells?
M.D. No m’he comportat mai
amb el poeta major o el poeta
amb més experiència. Al con-
trari, els transmeto la meva
profunda necessitat d’apren-
dre i conèixer el nou univers
poètic a través seu. Per des-
comptat, si em demanen un
consell el dono amb molta
humilitat. El més important
que intento transmetre a les
noves generacions és que no
repeteixin l’experiència de la
generació precedent, perquè
el que ha fet aquesta última és
sacrificar la poesia per deures
nacionals. Els joves han de
millorar la seva visió estètica i
fer progressar el poema, i

cuidar més la qüestió de la
poesia que la poesia de la
qüestió. Tenen millors condi-
cions per millorar l’estètica
del poema.
L.E.H. En quina mesura la qüestió
nacional exerceix encara pressió
sobre la seva poesia?
M.D. La poesia diu més del que
diem sobre la qüestió palesti-
na. No sotmeto la meva poesia
a cap teoria crítica. Per des-
comptat, tinc les meves prò-
pies idees sobre la creació,
però crec més en la sorpresa
poètica i la teoria ve després
de la creació. Per tant, aquest

tema no suposa cap problema.
Els meus últims poemes ex-
pressen la manera en què ha
estat assimilada la pressió del
moment actual sobre els
meus textos. No pateixo per
aquest destret i sé com admi-
nistrar la pressió del moment
actual sobre les exigències es-
tètiques, però no sé com
dir-ho teòricament. Només sé
com tractar-lo des del punt de
vista de la creativitat.
L.E.H. ¿No creu que Palestina i la
qüestió de la terra determinen la
seva poesia?
M.D. Per a mi Palestina no és
només una terra, sinó que re-
met a conceptes tan maltrac-
tats com la justícia, la lliber-
tat, la independència, la
consciència de pluralitat i de
convivència. És això el que jo
defenso, perquè Palestina té
com a patrimoni el fet de ser
una terra marcada per la plu-
ralitat cultural, religiosa i
històrica. La meva poesia és
filla de les cultures que han
marcat aquesta terra nostra.
En la meva poesia hi conviuen
veus de la cultura hel·lènica,
la jueva, l’arabo-musulmana,
la cristiana. No comparteixo
les identitats que es constru-

eixen sobre la negació de l’al-
tre, sobre la monopolització:
de la terra, de la memòria i
fins i tot de Déu.
L.E.H. De quina manera pot supor-
tar el poema la servitud humana,
pel que fa a la càrrega quotidiana
i inquietud existencial? Com s’ad-
ministra tot això en l’experiència
humana de Mahmoud Darwix?
M.D. M’agradaria recordar aquí
la pregunta d’Adorno: “¿És
possible escriure poesia des-
prés de l’Holocaust?”. Sí, és
possible. És veritat que vivim
en una època molt salvatge,
vivim en una època d’autori-
tarisme mundial, totalment
contrari a la poesia. En defini-
tiva, vivim en el temps de la
no-poesia en el seu sentit glo-
bal. Jo crec que la poesia es
defineix només respecte al seu
contrari. El món estima tant la
lletjor, que la necessitat de la
poesia és cada cop més gran,
però la poesia no utilitza en la
seva lluita contra la guerra
–per exemple– les mateixes
armes que utilitza la guerra...
La poesia és més astuta, pot
treure la seva força de la debi-
litat de les coses i de la seva
pròpia fragilitat. La poesia és
fràgil. Si li demanem que re-

solgui els problemes del món,
acabarem amb ella, la destrui-
rem. La poesia només pot vigi-
lar la llum, pot aprendre de la
força de l’herba més que de la
força de l’avió. Pot renovar i
revivificar la sorpresa de l’ho-
me. Les paraules en la poesia
mantenen sempre l’essència
de la seva vida primera. La po-
esia ens ensenya com tornar a
la infància de les coses, a la
nostra infància dins d’aques-
tes coses, i renovar-la. Aquest
és el millor mitjà per defensar
l’existència humana. La poesia
no pot canviar el món. No
obstant, pot donar a l’home la
impressió que és útil i que l’e-
xistència té sentit. La poesia és
modesta, i ha de ser humil
perquè no es trenqui davant
de les guerres a què la sotme-
tem. D’altra banda, penso que
és una manera bella d’allibe-
rar-se de la il·lusió de modificar
la realitat, en la seva lluita
contra la mort, en totes les se-
ves formes i causes. En aquest
sentit, li torna a la vida hu-
mana el seu sentit i la seva
alegria.
L.E.H. ¿És possible la poesia en
aquesta època, en aquesta era dels
fonamentalismes?
M.D. La poesia, en la seva es-
sència, neix com una insur-
recció contínua contra si ma-
teixa. No obstant, la religió és
tot el contrari. Un pensament
religiós integrista és enemic
de la poesia, perquè aquesta
s’atreveix a dubtar i està en
perpetu moviment. La poesia,
tal com la concebo, està lliga-
da a la pau i és pura adoració
de la bellesa. La poesia genera
un necessari diàleg de l’home
amb els sentits, per això sa-
cralitza els plaers a la terra.
L’integrisme destrueix els
sentits, prohibeix el vi, tapa
les dones i a la poesia li agrada
el vi, despulla les dones, si així
ho desitgen, i excita els sen-
tits. Rebutjo tota mena d’in-
tegrisme i crec que el fona-
mentalisme islàmic és una
reacció a altres fonamentalis-
mes tan perillosos o més, dels
quals ningú parla. No crec que
hi hagi lluita de civilitzacions,
sinó d’integrismes.
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