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Poeta

El professor
Miralles
(Barcelona,
1944) acaba
de treure en
italià un es-
tudi sobre
Sòfocles de
títol atractiu
La luce del
dolore, alho-
ra que ha
tret un nou
poemari
L’ombra dels
dies roja
(Edicions
62). Aquest
és l’últim
exemple
d’una perso-
nal doble
vida entre la
Grècia clàssi-
ca i la poesia
catalana, tot
amb una
constant que
sembla ina-
movible: no
perdre la
idea que pen-
sar, llegir, es-
tudiar, con-
versar i triar
ens fa més
humans

C.M. Que per què dic que Sòflo-
cles és un poeta del segle XX?

A.C. Sí, per què, per què...? Ara
m’has atabalat amb la cronologia!

C.M. Ho dic perquè una branca
de la poesia, que va de Hölderlin a
Celan, consisteix a haver assimilat
el que és tràgic. És la poesia basa-
da en el dolor del món, que es re-
prèn després de la Primera i la Se-
gona Guerra Mundial.

A.C. Uf! Creia que hi havia un
altre Sòfocles i no me n’havia assa-
bentat. Què és tan excepcional de
la poesia grega que encara ens
atrau?

C.M. No podrà ser mai supera-
da precisament per l’ús que feien
els grecs de la poesia, perquè era
una cosa viva, era el cor de tot. Si
feien un simposi, si celebraven la
festa major d’Atenes, si anaven de
noces... es passaven tres dies reci-
tant i sentint poesia. La Ilíada era
el futbol i la tele d’ara. Tot el que
s’havia de saber i sentir del món
estava en la poesia.

A.C. Però què fa que encara ens
interpel·li el món clàssic?

C.M. Totes les vegades que el
món clàssic ha interessat no ha
estat només per arqueologia, sinó
perquè s’ha trobat que allò era un
model tancat de vida i que conèi-
xer aquest món, llegir des de Plu-
tarc fins a Homer, era una pauta
per reflexionar sobre el present
en una època en què es pensava
que no es podia construir el futur
sense reflexionar sobre el passat.

A.C. Dediques bona part de la
teva vida a aquest model grec, però
també has posat bona part de la
teva energia al servei de la poesia
d’ara.

C.M. Sí, he tingut un doble ves-
sant acadèmic, perquè quan vaig
guanyar la càtedra era un moment
en què havíem de recuperar el ca-
talà i això em va portar a ocupar-
me de la literatura i la poesia cata-
lanes i també a escriure’n. Acabo
de treure L’ombra dels dies roja.
És un llibre bastant madur. Em van
posar un cinc a la crítica!

A.C. Ai els numerets aquests... I
què ens hi dius?
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C.M. Que per a mi els problemes
més urgents d’ara no són els exteri-
ors i objectius sinó la situació de
l’ànima dels mortals contempora-
nis.

A.C. Punyeta! ¿Si ens comparem
amb els grecs sortim malparats?

C.M. Ara tenim hospitals, cirur-
gia, més comoditats i la nostra
vida acaba en un supermercat. Els
nostres temples són de vendre i
comprar. Ells es morien abans i no
tenien nevera, però tenien una
vida en què el temps afavoria
l’exercici de la intel·ligència i el
pensament. Els atenesos no eren
tancats, només que per comuni-
car-se a fora havien d’esperar els
vaixells. No podien obrir el mail ni
pujar a l’avió. Els sobrava temps
per fer coses. Ara estem tan ficats
en el nostre temps que no ens

podem imaginar que vivien d’una
altra manera, tot i que a ells els
semblava que havien progressat
molt tècnicament. La vida era a
escala humana. Goethe i Hegel
haurien dit que els grecs estaven
més a prop de la natura. Mira, ara
quan et truquen per telèfon per
fer-te una oferta, et claven un rot-
llo. Si tu respons que ja t’ho pen-
saràs, s’ho prenen com un menys-
preu. Per què? Ja no s’entén que
decidir requereix temps. Ningú
prepara la gent per elegir i fixa’t
que als herois de tots els temps el
que els caracteritza és que han
triat.

A.C. ¿Estudiar-los implica con-
vertir-se en un espècimen estrany?

C.M. Totes les matèries han ten-
dit a tecnificar-se. Els universitaris
cada cop tenen menys cultura ge-

neral, però cada vegada saben més
d’algunes coses. Això dóna un tipus
d’estudiant diferent del que jo vaig
ser. Però potser en aquests darrers
quatre anys hi torna a haver un
canvi, perquè han arribat a la uni-
versitat els qui ja porten l’ordina-
dor incorporat des que van néixer i
el món de la cultura no el viuen en
oposició al de la tecnologia sinó
que se n’aprofiten. Aquí hi veig una
certa esperança.

A.C. I com afecta el nostre estil
de vida a la literatura?

C.M. La literatura que es produ-
eix en aquest període i que té més
acollida, els més venuts, ja no
estan concebuts com al segle XX.
Aleshores encara hi havia el valor
de l’autor literari, però ara el que
es valora és la posició del llibre al
mercat.

A.C. La cosa està fotuda.

C.M. Però el xoc que continua
provocant la literatura en els nois
és una garantia. Els meus alumnes
ja saben que no es faran rics.

A.C. Però tindran prestigi social?

C.M. El nombre de llicenciats ha
comportat una proletarització
dels universitaris. Dels 20 als 40
estàs investigant, però als 40 és
lògic que vulguis portar tu el teu
projecte. No hi ha lloc per a tants
projectes i el que acaba passant a
Europa és que la inversió que s’ha
fet en recerca no es rendibilitza
perquè la gent acaba plegant. La
universitat no pot créixer indefini-
dament. Per al teixit social ha
estat positiu crear universitats,
però hi ha un detall: fabriquen lli-
cenciats i doctors. Formar un nano
perquè sigui universitari és una
feina delicadíssima. ❋
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