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CULTU A

■ D. Sam Abrams

Quina delícia. Quin en-
cert. Quina proposta
més original i més fres-
ca, l’antologia de l’obra
de Carles Miralles, que

du per títol un vers d’un poema
d’amor, No me n’he anat. De fet, és
una antologia d’autor on l’autor ha
desplaçat la responsabilitat de la tria
i la justificació de la tria cap a nou
lectors i/o amics seus.

L’operació és subtil i els resultats
també. Carles Miralles volia publicar
una antologia de la seva nodrida
obra poètica. Va encarregar a nou
amics i/o lectors seus que fessin una
selecció dels seus poemes i escrivis-
sin un text crític explicant les raons
de la seva tria. Miralles va afegir un
excel·lent pròleg que conté una poè-
tica i una explicació de la presència
de cadascun dels antòlegs parcials.

Els tres elements
Així, tres elements formen el con-
junt: el pròleg-poètica-justificació
de l’autor (La poesia, la vida), l’ex-
tensa i sòlida tria dels 87 poemes
significatius i representatius de l’an-
tologia (de tots els llibres de l’autor)
i els comentaris crítics dels nou lec-
tors (David Castillo, Jordi Cornude-
lla, Pau Dito, Carles Garriga, Jordi
Malé, Francesc Parcerisas, Marta

Una gran obra
en versió portàtil
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Carles Miralles ha publicat una antologia

No me n’he anat

Carles Miralles
Edicions 62
Barcelona, 2007
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■ Una antologia
excel·lent amb poemes
de Miralles triats i
comentats per nou
intel·lectuals amics
de l’autor
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Pessarrodona, Àlex Susanna, Eulàlia
Vintró), lectors de luxe, dit sigui de
passada. I cal subratllar l’excel·lent
feina de Jordi Cornudella com a cu-
rador de l’edició perquè ha sabut or-
questrar perfectament els diferents
elements del llibre d’una manera
clara i intel·ligible.

Si algú dubtava de la importància
literària de l’obra poètica de Carles
Miralles només cal que llegeixi aten-
tament aquest llibre. Si ho fa es tro-
barà amb un poeta que sap combi-

nar d’una manera extraordinària vi-
talisme, humanitat, immediatesa,
exigència intel·lectual, pensament,
culturalisme i rigor formal.

El llibre és obert a tots els lectors.
Els nouvinguts trobaran una bona
introducció a l’obra d’un poeta con-
temporani de primera fila, mentre
els lectors habituals de Miralles tro-
baran un suggerent ventall de
noves aproximacions i lectures. El
cor de la gran obra de Carles Mira-
lles en versió portàtil.❋

■ Pere Ballart

Tot i que hi ha qui s’entesta a discutir-ho, dins el camp dels
estudis literaris la divisió del treball és possible. El crític

detura la seva lupa sobre una pàgina memorable i demostra
el perquè del seu valor únic. El teòric –i amb ell el compara-
tista– s’aboca al mirador de l’ordre literari i assaja explicaci-
ons per a les afinitats i diferències que és capaç d’albirar. L’his-
toriador, per fi, des de la perspectiva aèria d’algú que sobrevo-
la el temps, raona evolucions i veu la sèrie literària unida a la
continuïtat de la història general. Aquesta divisió no implica
mai, però, ignorància de les disciplines contigües quan és d’un
bon especialista que parlem. I aquest és inequívocament i des
de fa molt temps el cas d’Àlex Broch, que ara aplega tres dè-
cades llargues de dedicació a l’estudi de la lírica del nostre
país dins Sobre poesia catalana, un llibre que els col·legues
hauran de rebre amb la sana enveja que desperta un corpus
crític coherent i sostingut.

Són del mateix Broch les paraules del meu títol, i poden sug-
gerir aquella qualitat comprensiva que el distingeix com a es-
tudiós: ens les havem sens dubte amb algú que traça amb sa-
gacitat l’apunt crític d’urgència i el retrat global d’un autor (el
gruix del llibre són articles que han seguit el dia a dia de les pu-
blicacions poètiques i una pila de textos caracteritzadors de
l’obra de poetes tan diversos com ara Palau i Fabre, Sarsane-
das, Estellés, Jaume Pont i David Castillo), però que excel·leix
sobretot en la mirada de conjunt: el llibre comença i acaba amb
sengles panorames de la història poètica recent, una reflexió
sobre els canvis produïts en el crucial període 1970-1985, i un
apartat final en què el fil conductor és el cànon actual de la nos-

tra poesia. Més encara que en l’anatomia
d’un estil particular (n’és la prova que
aparegui aquí citat un nombre tan petit
de versos), Broch esdevé una referència
a l’hora de connectar temàticament
grups i estètiques, i de vincular cada
obra a les circumstàncies de la seva pro-
ducció. Quan demà escriguem la histò-
ria d’aquests anys de poesia, el d’Àlex
Broch serà un testimoni inexcusable.❋
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catalana
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Quan demà
escriguem la història

Cultura

A la passada campanya electoral,
si no vaig errat, diria que la paraula
cultura només va sortir en els discursos
dels candidats que demanaven el vot
ciutadà, quan el senyor Rajoy va
insultar els artistes untats i de passada
quan va prendre partit amb els del Tots
contra el cànon, i això que feia poc
més d’un any que hi estaven d’acord. I
l’esquerra –o millor hauríem de dir les
esquerres, perquè hi ha diferents
sensibilitats, com diuen ara– tampoc ha
dit gran cosa sobre el que pensa fer en
el camp cultural, i això que els partits
dits nacionalistes –com si els altres no
ho fossin, de nacionalistes– s’ho juguen
gairebé tot en aquest terreny, o com a

mínim s’hi juguen el que també se’n
diu els senyals identitaris.

Algunes veus han protestat
dient que “algun cop podríem aspirar
que un govern socialista es prengués
seriosament la cultura” (declaració del
poeta Luis García Montero l’any passat),
però no deixen de ser veus solitàries o
prèdiques al desert. Ara mateix, si
preguntéssim als ciutadans quins noms
recorden dels ministres i consellers de
cultura de la democràcia, només
sortirien tres o quatre noms, i encara!,
com els de Jorge Semprún i Jordi Solé
Tura, i d’aquí a Joan Rigol, Ferran
Mascarell –només vuit mesos, i esperem

amb candeletes el llibre que prepara
sobre el seu pas per la Conselleria– i
l’actual Joan Manuel Tresserras, perquè
és un home discret i amb bona imatge.

Tractant-se de cultura –i no
direm noms, però hi ha hagut ministres
del ram que s’han dit públicament al
primer dia d’arribar al despatx que no
sabien exactament què era això de la
cultura–, trobo que la comunicació amb
al públic sobre la feina que fan és molt
prima, i reconec que hi ha
departaments que fan coses i que les
fan molt bé. L’actual ministre, César
Antonio Molina, ens fa arribar una nova
revista titulada Luces de Cultura, que

recorda les Luces de Bohemia, una
publicació un pèl excessiva i centrada
exclusivament en els actes fets a
Madrid, i amb això les altres cultures
de l’Estat queden marginades un cop
més i el ministeri es confon amb la
conselleria de la comunitat madrilenya,
perquè després parlin de
particularismes! Si s’han transferit
competències a les comunitats, potser
s’hauria de definir quin és el seu paper,
i la nostra conselleria hauria d’afermar-
se més en la consciència dels ciutadans
per esborrar la imatge d’untats i de
pallassos i titellaires amb què han
insultat a la campanya tots els artistes
del ram que sigui.❋
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