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❚Entrevista MàriusSamperePoeta

“Som curiositat i
necessitat, rebel·lia”

àrius Sampere
viu a la cruïlla
entre el Guinar-
dó, Sant Andreu
i Nou Barris. Da-
vant casa seva hi

ha un desmai imponent i l’atzar
ha fet que la tria de l’arbre no
sigui casual. Téel troncrobust, ar-
relat, i les branques s’enlairen cap
al cel, però quan estan a punt
d’arribar-hi, la terra les crida. De-
cauenambfatalitat, comelpoeta.
L’hem visitat en aquest racó de
món, un pis lluminós per on es
veuquetreuelnas laTorreAgbar.
Som no gaire lluny d’on va néixer,
al carrer Cartagena, tot i que a ell
encara li agrada dir-ne amb el
nom d’abans: Igualtat. Tenim

moltes excuses per parlar amb el
poeta: acaba de publicar nou po-
emari, Altres presències (Meteo-
ra); té a les llibreries el recull de
pensaments i proses curtes Pan-
temònium (Lleonard Muntaner);
Sam Abrams i Joan-Elies Adell
acaben de treure L’única certe-
sa... Primer Simposi Màrius Sam-
pere a la Biblioteca Serra d’Or, i
els amants de les efemèrides no
es poden queixar: acaba de fer
80 anys.

Quanvaucomençaraescriure
poesia?
De nen. Els meus pares es van di-
vorciar quan jo tenia vuit mesos i
jo em vaig quedar vivint amb la
mare i els avis. Tant el iaio com la

mare eren molt aficionats a la li-
teratura. El iaio em llegia en cas-
tellà Espronceda, Zorrilla,
Bécquer... I la mare, en català, els
contes del Patufet i, més enda-
vant, Carles Riba, Salvat-Papas-
seit. Em vaig formar en aquest bi-
nomi, però quan va guanyar
Franco jo escrivia només en cas-
tellà. Laprimeracosaquevaiges-
criure va ser al jardí que teníem a
casa. Hi va sortir una rosa blanca
im’hivaigquedarembadalit.Vaig
ensenyar el poema al iaio: “Què
etsemblaaquestvers?”, li vaigdir,
i ell em va contestar: “No siguis
poeta que no t’hi guanyaràs la
vida”. Quan tenia 16 anys ja escri-
via molt i em presentava a pre-
mis, però no guanyava mai.
Només vaig guanyar un premi, ja
ni en recordo el nom.

Com és la vida, segur que en
aquellmomentusvafermolta
il·lusió!
I tant! Era per un poema que es
deia La cacería del tigre. Jo ja
formava part del grup Estrop de
la Nova Cançó i un senyor de Ba-
dalona em va dir: “Tu en què
penses, en què reses i en què
comptes, en català o en caste-
llà?”. Li vaig respondre que en
català i em va dir: “Doncs escriu
en català”.

I què en va sortir?
Vaig ferunviatgeaEscòciaenau-
tomòbil i emvansortir tresoqua-
tre poemes que després eren a
L’home del límit. Em vaig presen-
taralCarlesRibaaveurequèpas-
sava i vaig guanyar de manera in-
esperada. Recordo que el primer
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que vaig fer va ser fotre’m un parell
de conyacs. Crec que me’l van donar
perquè es pensaven que era un
pseudònim.

Això sí que és començar per la
porta gran.
Sí, però no em va servir de res. A mi
no m’han fet mai cas i vaig haver de
recomençar de manera gradual des
del principi. No és fins al 1996 quan
va començar a sonar el meu nom
amb una certa dignitat, perquè el lli-
bre que es va destacar és Demiúrgia,
que el van considerar el més bo dels
últims anys.

I hi esteu d’acord?
No ho sé. Jo, tots, quan els he aca-
bat, m’ha semblat que eren els mi-
llors. Des de la perspectiva dels
anys, veig que Demiúrgia és un lli-
bre ambiciós i algun poema ha des-
tacat, però a hores d’ara, després
d’haver escrit una vintena de lli-
bres, em sembla que el millor que
he fet és Ens trobarem a fora
[2006] i aquest últim, Altres pre-
sències. Tinc preparats dos llibres
de poemes més i estic fent una
novel·la, aquesta és la meva petita
immensitat.

Si que treballeu!
I sort que estic jubilat. No faig res
més que això. M’ho passo molt bé.

Peròelvostreiaiojausvadirque
no us hi guanyaríeu la vida. Amb
què us l’heu guanyada?
Fins al 1983, que va ser quan vaig
tenir el primer contracte com a as-
sessor lingüístic de Santa Coloma de
Gramenet, vaig tenir un estudi de fo-
tografia. Hi feia fotos de carnet, co-
munions i casaments. Primer em
vaig instal·lar a Sant Adrià, amb
l’oncle, i desprésambun sociaBada-
lona. Més endavant ja vaig anar a
Santa Coloma.

Que és on us va tocar fer la nor-
malització: un lloc clau.
Sí,peròéremlaventafocsperquèera
una cosa molt nova. Un dia tenia un
despatx i l’endemà un altre, fins que
s’ho van prendre seriosament, i sort
d’això.

¿I lapoesiahaestatuncontinuen
lavostravidaohihahagutperío-
des de sequera?
Quan vaig guanyar el Riba a Badalo-
na em van encimbellar. Feia cançons
per al grup Estrop. Teníem un grup
musical i alguna cançó era ballable,
com una que es deia Com tu, que es
va fer famosa. També havia escrit un
twist. Recordo que vaig anar a
Adigsa perquè volia gravar un disc,
però el qui ho dirigia, un francès, em
va dir: “Com vol fer música ballable
en català?”. Era el temps dels Setze
Jutges, i em va dir que no havia de
barrejar conceptes. He tingut sem-
pre mala sort.

Potser us heu avançat massa.
Sí, en poesia he estat un innovador i
és el que m’he proposat. Sempre he
volgut crear per escriure com no es-
criu ningú. Considero que l’art és
això. S’ha de descobrir un món nou.
Jo les he passat tan magres que ara
si tinc ocasió d’ajudar el jovent, ho
faig, amb pròlegs per animar els qui
comencen. Trobo que se’ls ha de
donar un cop de mà que jo no vaig
rebre mai.

¿Considereu que heu estat vícti-
mad’unamenadeclassismedela
literatura catalana?
Sí; jo, amb la meva feina molt absor-
bent, no m’he relacionat mai amb
ningú. L’Àlex Susanna, que va ser el

primer que em va fer cas com a edi-
tor, m’ho va dir: “Mentre no et rela-
cionis, malament. Has d’anar a so-
pars, si no, no faràs res”. Tenia raó.
També recordo que em va dir: “De
tota manera jo et posaré al lloc que
et mereixes”. Encara sento ara com
m’ho diu!

I ara qui us ajuda?
Ara s’han rendit a l’evidència. Sóc un
personatge important dins la litera-
tura catalana.

Espriu té uns versos que fan:
“Ningú no ha comprès el que jo
volia que de mi es salvés”. És el
vostre cas?
Devegadesemdiuenqueencarasóc

afortunat perquè sóc reconegut en
vida. Ara ja veig que quedarà l’obra.
Susanna mateix es demanava per
què escrivim tant si de cada poeta
només en queden dos o tres poe-
mes. Mira de Maragall: La vaca cega i
el Cant espiritual.

I quins dels vostres us agradaria
que quedessin?
Abans volia editar un llibre amb els
50 poemes preferits de tota la meva
producció, però un dia em vaig tro-
bar amb un senyor que es preocupa
molt de mi i em va dir que el meu mi-
llor poema era un de determinat i
que el volia tenir manuscrit. Jo vaig
pensar que allò era una ximpleria
perquè aquell poema no m’agrada
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especialment. A tu et pot agradar
molt un i a un altre gens.

Va, però, digueu-me’n un per pu-
blicar-lo per als nostres lectors.
A veure... Confessió, Mai no arribarà
la fi del món, Enèsima cançó de bres-
sol... Espera, jahosé:Mare,noemre-
nyis.

És una pregunta tòpica, però no
peraixòinnecessària:perquèes-
criviu poesia?
Quan era nano llegia molt i m’inte-
ressaven les coses incomprensibles
de l’univers. Vaig llegir molta filoso-
fia:Descartes,Nietzsche..., els subrat-
llava o n’eliminava el que no hi esta-
va d’acord. La música també m’agra-

dava molt, Mahler sobretot. Volia ser
músic i filòsof, i comqueacasanote-
níem peles, vaig arribar a la conclu-
sió que amb un llapis i un paper
podia dir la veritat i expressar la be-
llesa, arribar a l’harmonia com a re-
alitat conceptual.

I aquesta recerca ha estat una
constant, oi?
Sempre veuràs que la meva poesia
té un fons musical i metafísic.

I què heu après després de 80
anys en aquest món?
Jo no he arribat a cap conclusió. L’art
és perdurable mentre pregunta. L’art
per seés una pregunta vivent que no
té resposta. Cadascú que passi la

seva dificultat i si m’entenen, millor;
si no, tant me fot.

És una actitud madura. Quines
preguntes us heu fet?
És una i moltes. La que es fa tot-
hom: “Què hi foto jo aquí?”. Els
nanos diuen: “Per què?”, i aquest
“per què” prové de dins nostre.
Nosaltres essencialment som un “I
per què?”. Som curiositat i necessi-
tat, rebel·lia.

I com es satisfà aquest neguit?
M’he passat nits llegint Balmes,
Flammarion i novel·les bones, de
Thomas Mann, també Els tres mos-
queters, esclar. El cervell humà és un
cúmul de connexions i dins meu tinc

aquest còctel que dóna la meva ma-
nera de ser i escriure.

Sou creient?
Jo diria que no. Parlo molt d’aquest
tema i és l’eix de tot el que escric. El
que crec és que crec que no ho sé.
La clau de la meva poesia i de mi
mateix és la pregunta. Com puc as-
segurar res dins meu? No s’arriba
mai a cap conclusió mentre estàs vi-
vint. De tota manera, estic radical-
ment oposat a acceptar un Déu com
un dèspota. El de la Bíblia ho és. Fa
que visquem devorant-nos els uns
als altres i encara ens mata, però
quan llanço una mirada al cel i a la
terra veig que sí que hi ha una har-
monia. La vida el que vol és conti-
nuar vivint. És carronyera: dels
morts en fa fems.

Amb compte, us està sortint un
poema.
No puc expressar de manera intel·li-
gible tot el que penso, per això escric
poesia. Ser creient i anar a missa i
creure en la divina providència són
reminiscències d’un passat. La reali-
tat és dura i és sagnant.

I l’infinit?
És tan incomprensible que tot el que
podem fer des d’aquí és ridícul, en-
cara que és l’únic que tenim. Jo dic:
“Atura’t i fes feliç a qui t’envolta”. Per
què ens hem de torturar amb déus
que ens superen en maldat?

Però les preguntes continuen.
Sí,nopuc fercomel iaioenel seuba-
lancí, ambungata la falda,el conyac,
un puret i un bon llibre. Jo no, neces-
sitava Wagner. Sóc una mica maso-
quista.

I us ha temptat el suïcidi?
Temptació, no, però sí que el veig
com una possibilitat. Estic molt a
favor de l’eutanàsia. Quan una per-
sona ja no té remei i pateix, el millor
que pot fer és que l’anul·lin o autoeli-
minar-se. Dir: “No estem d’acord
amb tu, naturalesa”. La llibertat no
existeix, el lliure albir no existeix, tot
està regulat, prohibit. Què faig aquí
en aquest caos? La meva respotsa és
el suïcidi. Al final de Tristany i Isolda,
Isolda diu: “No ser, bé suprem”, i
sempre m’ha impressionat, això.
Quan no serem, és la perfecció total.
Ens parlen amb tanta eloqüència, els
nostres morts. Com puc pensar que
els meus pares i el meu germà estan
patint? Són bé suprem.

I per als que estem en aquesta
banda, què hi ha?
Hi ha l’amor, la dona, la llar, la felici-
tat, menjar bé..., però també hi ha
torturar, assassinar... Déu meu, en
què quedem? On et trobarem? Allà
on no existeixes. Li desitjo el màxim
bé a Déu: que no sigui.

Amén... o no.❋

Mare, no em renyis,

sí, ja sé que m’he fet vell,

però jo no he sigut!

Jo no he sigut, deia d’infant

a l’empara de la llum. Per què

no dir-ho ara, al recer

de l’ombra?

Les joguines trencades per terra,

tot fet malbé, no tens remei! Mentida,

ha estat aquell.

I sempre aquell, mare, el mateix

que et va desfer el llit,

el pare, el dimoni pelut

que ens roba la bellesa.

Potser és just: li devíem l’alè,

la pell llisa, fins i tot

el dret d’estimar-nos. Però jo no he sigut,

mare, tu ja ho veus, jo ja vinc

a poc a poc, amb bastó

No he arri-
bat a cap
conclusió.
L’art és
pregunta
constant

Mare, no em renyis

■ Màrius Sampere ha triat aquest poema per als
lectors. Ja se’n va publicar una versió a la
revista de poesia ‘Caravansari’ i ara ens brinda
aquesta, mecanografiada i inèdita, que dóna fe
de les batalles que està mantenint el poeta.
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