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EN SÍNTESI

Montilla,
Olmos

Marçal
Sintes

El president Montilla coneix
bé els seus límits, i això a la
vida i a la política –que ve a
ser una exacerbació de la vi-
da– resulta una virtut pre-
ciosa. Montilla no ha sa-
but controlar el seu go-
vern en la polèmica dels
Mossos, però ha sabut dir,
tot i que molt tard –sol ad-
ministrar els seus silencis
fins al límit–, el que havia
de dir: que ell és el màxim
responsable del cos polici-
al. És una obvietat, però
alhora constitueix una de
les poques mostres de se-
riositat que hem pogut
apreciar en aquest trist
episodi protagonitzat pel
tripartit segona versió.
L’altra persona que ha ad-
ministrat el seu silenci és
el ja exdirector general
dels Mossos, Rafael Ol-
mos. La seva opció, al-
menys fins al moment
d’escriure aquestes rat-
lles, ha estat no trencar-lo.
Han passat molts dies i Ol-
mos no ha badat boca. Po-
dem ser malpensats i sos-
pitar que ho fa perquè,
com en el cas dels relleus
arran de l’esfondrament
del Carmel, li han promès
algun càrrec, compensa-
ció o una altra pomada an-
tiirritant. Però a mi m’a-
gradaria pensar bé. Vull
creure en la rectitud mo-
ral d’Olmos i també que, si
no s’ha despatxat a fons i
públicament explicant tot
el que pensa i sap sobre la
manera com els iniciatius
Saura i Boada tracten i
gestionen els Mossos d’Es-
quadra, és perquè l’inspira
un profund sentit de la
responsabilitat. I perquè
no vol malmetre més la
imatge d’un cos policial al
qual estima, imatge que
durant aquest tripartit
montillesc s’ha vist injus-
tament danyada per
aquells que haurien hagut
de preservar-la. No deu
ser fàcil per a Olmos mos-
segar-se la llengua, especi-
alment perquè existeixen
bones raons per no fer-ho.
Però trobo que, en defini-
tiva, el seu silenci parla bé
d’ell. Que l’honora.
m.sintes@hotmail.com

�Comenta l’article a
www.avui.cat/57618
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i professor
de la URL

¿Té la sensació de ser a la Universitat de Barcelo-
na des de fa una eternitat?
Acabo de trobar un col·lega i li he comentat que
porto més de 40 anys aquí. Hi vaig entrar com a
estudiant el 1961. Com a professor hi sóc des
del 1967, quan vaig començar com a ajudant.

Té una foto de Carles Riba al seu despatx. Quan
vostè va arribar a la universitat feia poc que
havia mort.
Quan hi vaig entrar no es parlava gaire de
l’època anterior, ni del Riba. Pocs anys des-
prés va venir un professor, un arqueòleg pro-
vinent de Salamanca, Joan Maluquer, deixe-
ble de Bosch Gimpera. Ell havia estat vinculat
a la Universitat Autònoma de la República, va
fer el que es va anomenar el pla Maluquer, es-
plèndid. Oferia una gran llibertat per triar les
assignatures. El 1969, Maluquer va preparar
un homenatge a Riba amb motiu dels deu
anys de la seva mort.

Com recorda el començament?
En aquell moment, a grec hi havia el Josep Alsi-
na, que havia participat a la Fundació Bernat
Metge i s’havia ocupat de les traduccions de Sò-
focles. També l’Antoni Comas. Tots dos em van
portar a la confluència entre la literatura cata-
lana i les clàssiques.

Una confluència fonamental.
Sí, gràcies a la gent de filosofia, Bofill i Siguan,
vaig publicar el primer article en una revista. Es
deia 1939: Grècia i la literatura catalana. Par-
lava de Les elegies de Bierville, de Riba, i d’Antí-
gona, d’Espriu. Obres del mateix moment escri-
tes en unes circumstàncies diferents, reaccions
dels escriptors catalans a la derrota de la Guer-
ra Civil, plenes de grecs, per dir-ho així. [Riu.]

Com aplicar la cultura clàssica en un món tan ma-
terialista i pragmàtic com l’actual?
En el món antic hi ha de tot. Hi havia literatura
pensada per a coses molt immediates. La gran
poesia grega es feia per a molta gent. La com-
praven els rics per tenir entretinguts els pobres.
La poesia de Píndar era una mena d’autocele-
bració del que l’encarregava per fer-se famós i
cèlebre entre la gent normal.

Què ens separa, doncs, d’aquells textos?
El que ens en separa és la llengua. L’original és
en grec, però el que ens en separa és alhora el
que ens hi uneix. Cada vegada que una persona
s’hi ha d’acostar ha d’anar a una traducció, o a
una comèdia o una tragèdia, que representa la
manera com algú reproposa el text antic a uns
lectors d’ara.

“Lavida
quotidiana
ésplenadels
mitesgrecs”

Quin és el coneixement del món antic?
El coneixement passa per moltes altres coses: si
és exemplar la guerra i si la guerra és sempre la
Ilíada. O si no hi ha representació més nítida,
més bèstia, del dolor que la tragèdia de Sòfocles.
El mètode filològic és una manera d’acostar-
s’hi, però totes les maneres són bones.

Per exemple?
Un pot ser molt fidel a l’Èdip rei de Sòfocles,
però n’hi ha versions tan interessants, que ar-
riba tant a tothom, com la de Pasolini. És el
miracle: el grecs clàssics estan a disposició de
tothom.

Quin és el gran repte que ha tingut?
El que més em va costar va ser el que vaig fer
amb Homer: intentar descriure un llibre per-
què el lector s’hi pugui acostar amb unes idees
que li permetin disfrutar com si fos, més o
menys, una cosa d’ara mateix i, alhora, tenir
una informació històrica. Aquest és l’exercici
de l’humanisme que recomanava Maquiavel a
El príncep, “saber-se els antics”. No es referia
tant a la literatura com a la història.

Maquiavel era, però, un pragmàtic.
Per això ho deia. No tens cap dimen-
sió, no tens cap profunditat si no
saps la història dels grecs. Quantes
vegades hem vist adaptacions de
tota mena sobre les epopeies clàssi-
ques, fins i tot l’Ulisses de Joyce ho
és. És el que va dir Eliot quan en va
fer la ressenya: “Aquest senyor volia
parlar tan clarament de la realitat
d’un dia de Dublín que no va tenir
més remei que recórrer al mite”.

La nostra quotidianitat també pot
estar plena dels mites.
La vida quotidiana és plena dels
mites grecs.

En els articles que publicava a l’AVUI
buscava aquests mites.
Sí, però sempre se’n pot fer un ús ne-
gatiu. Quan inicien una guerra, sem-
pre hi ha un polític nord-americà,
un senador il·lustrat o un militar
d’alta graduació que es recorda de
Tucídides i de “la necessària violèn-
cia dels atenesos contra els espar-
tans”. Em treu de polleguera.

Com veu en perspectiva el 45 anys de la seva poe-
sia? Quin resum en faria?
Diria que és un testimoni moral. He intentat
provar que sóc conscient del que tinc i del que
he tingut, que és molt: la meva dona, que m’ha
fet costat sempre, la família, un lloc on he pogut
treballar en el que m’agrada... He mirat dins i
fora i he deixat testimoni del que he vist. Gaire-
bé sempre per contrast. És molt difícil ser feliç
individualment.

Ens explica l’objectiu?
Sóc de formació cristiana tirant a platònica.
Una cosa que està escrita a l’Alcibíades primer,
que potser no és de Plató, però que és escruixi-
dora: “Si una ànima es vol conèixer –el precepte
dèlfic, som aquí per conèixer-nos nosaltres ma-
teixos–, en una ànima diferent cal que es miri”.

❝La gran poesia grega
es feia per a molta gent.
La compraven els rics
per tenir entretinguts
els pobres

M
IQ

U
EL

AN
GL

AR
IL

L

Potserpelsanysqueportaen
l’ensenyament i en la divulgació, un no es
cansaria mai d’escoltar Carles Miralles
(Barcelona, 1944). Catedràtic de filologia
gregaalaUBimembrenumeraridel’Insti-
tutd’EstudisCatalans,lasevapoesiavaser
compilada a D’aspra dolcesa (1963-2002).
Traductor dels clàssics i amb una extensa
obracrítica,acabadepublicarSotaelsigne
del fènix, un recull d’articles publicats a
l’AVUI, i No me n’he anat, un conjunt de
poemes que ens expliquen la vida.

L’entrevista
Carles Miralles Poeta i hel·lenista. Catedràtic de filologia grega a la UB i membre de l’IEC DavidCastillo
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