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Joan Margarit 
esdevenir poeta

per Zeneida Sardà

«Tot poema és per 
a un lector. Un 

poema que no té 
lector no és res!»
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C
ontra el desgast del temps, la poesia. Contra l’angoixa, el poema, 
la intensitat de la paraula que emergeix de la intimitat més secreta 
del poeta i adquireix valor universal. Joan Margarit, el poeta que va 
treballar d’arquitecte i que impartia classes de càlcul d’estructures a 
la Universitat, ens parla del seu recorregut poètic des de la mirada 

experta i serena dels seus vuitanta anys i amb la tranquil·litat d’esperit de l’home 
lliure. Entre els seus versos hi ha allò que ell reivindica i que al llarg dels anys 
tant s’ha esforçat a aconseguir: veritat i bellesa. Per això la seva poesia, concisa i 
exacta, transmet unes emocions amb les quals tot lector pot sentir-se identificat. 
En el seu darrer llibre, Un hivern fascinant, Joan Margarit enfronta la vellesa de 
cara, amb l’honestedat que caracteritza tota la seva obra. Parla de «senectut» en 
lloc de l’eufemisme «maduresa», que rebutja. Una senectut que ha descobert 
«fascinant», o millor encara, «asombrosa».

«Visc encara en un món familiar, / malgrat que subtils 
canvis ja m’alerten: no tornarà a ser el meu.» La senectut 
es posa en evidència quan apareix aquesta sensació que 
expliques en el poema, quan ja no et sents còmode en el 
món que t’envolta? Quan ja no l’entens?
Comença, naturalment, amb moltes sensacions i senti-
ments contradictoris. Però això que dius és real. Has pas-
sat cinquanta anys mirant roselles cada estiu, i de sobte 
t’adones que ja no hi ha roselles. Els camps són verds, 

d’un verd que primer et fa una mica de basarda. Després, 
molta. Aquests senyals d’alguna manera són negatius, en 
el sentit que desitjaves veure una cosa i comences a ado-
nar-te que ja no la veuràs mai més.

Els darrers versos expliquen molt bé què comporta per a 
tu la senectut: saviesa i pau. «No es tracta d’un infern: 
permet comprendre. / L’oblit arriba, tranquil·litzador. 
/ I torna, sempre torna l’alegria.» Tanmateix, aquesta 
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«alegria» que torna sempre no l’entenc. És la voluntat, 
la necessitat de compensar l’«hivern» amb atributs 
positius? Què té d’alegre la vellesa quan et consciencies 
que estàs arribant al final del trajecte?
Em refereixo a l’alegria a través de la intel·ligència. La 
saviesa no és tristesa. La saviesa dona pau. L’únic que 
tens per oposar-te al desànim, a la tristesa, fins i tot a 
la desesperació, és la intel·ligència. No tens res més. I 
la intel·ligència vol dir que has de saber on ets, què està 
passant, quina part d’això que passa t’afecta. Has de 
saber que tu no hi pots donar solució, que malgrat no 
donar-hi solució hi ha altres coses que han quedat enrere 
i que ben quedades estan... Tot això ho has de manejar 
amb la intel·ligència. Per descomptat, no serveixen els 
sentiments de tipus «sentimental», és a dir, el sentiment 
sense intel·ligència. La humanitat, com a conjunt d’espè-
cie, té una saviesa que no coincideix amb la saviesa que 
tu necessites a nivell individual i psicològic: la saviesa 
moral, una saviesa que moltes vegades és enemiga de la 
psicològica. És la que t’ensarrona! És la que et fa estar en 
el que jo anomeno el lío, el lío que tenim dins.

La «fascinació» del teu «hivern» ve justament del fet 
que has sortit d’aquest lío, d’aquesta etapa de confusió 
que és per a tu la vida entre la infantesa i la vellesa, com 
expliques al poema «Identitat»?
En castellà, Un hivern fascinant es diu Un asombroso in- 
vierno. Asombroso no existeix en català. El que vaig trobar 
més adequat és «fascinant», perquè «fascinant» pot ser 
una fascinació tranquil·la. Jo parteixo d’un concepte de la 
vida en dues etapes: principi i final, molt diferents de les 
altres. La primera és bastant evident. Venim de zero. Tot 
es comença a aprendre. Això primer que aprens és im-
portantíssim. Marca direccions. És com quan tires un tret 
molt lluny. Si t’equivoques d’una dècima de mil·límetre, 
al cap d’un quilòmetre aquesta dècima de mil·límetre s’ha 
convertit en cent metres. La infància és important en 
aquest sentit i no hi pots fer res. Respecte de la senectut, 
té una característica que és importantíssima. Totes les 
edats són jutjades o criticades per la següent. La vellesa, 
en canvi, no pots criticar-la ni tan sols tu! Això vol dir que 
és l’edat més lliure. No hi ha ningú que et digui què has 
de fer o què has fet malament. Això és llibertat. Donat 
que la vellesa gairebé no existia fins no fa gaire, i que de 
sobte ens han regalat deu, vint anys de senectut, doncs 
és una edat que passa a ser molt important, «fascinant».

Esdevenir poeta és que el teu poema expressi emocions 
universals, que el lector es reconegui en el poema. Com 
s’aconsegueix fer, de les emocions individuals, emocions 
universals? Podríem dir que és justament això el que 
diferencia el bon poeta del mal poeta?



Serra d’Or |  maig / 18 14  / 334  

El poema només el pots trobar 
dins teu. I allò que hi ha dins 
d’una persona és descomunal. 
Què fas com a poeta? Busques 
entre milions de coses íntimes 
que no interessen a ningú. 
Ni tan sols a tu! Vas buscant, 
buscant, fins que, de sobte, en 
surt una que veus que serveix. 
Com? No ho sé. Surt perquè hi 
ha la inspiració. Però aquesta 
inspiració la té una persona sí 
i una altra no. El gran error del 
mal poeta, i el que també fa el 
jove poeta, és creure’s que perquè parla d’una cosa ín-
tima sorprendrà tothom. No va així. Només pot buscar a 
dins seu per fer un bon poema algú dotat per a la poesia. 
Com s’esbrina això? No ho sé. Si tens els dots del poeta, 
si ets poeta, pots trobar en el teu món interior alguna 
cosa que «veus» que pot ser un poema. És un moment 
en què encara no estàs a nivell lingüístic. És una cosa 
que no sé el que és. S’acosta a la paraula, però encara 
no és paraula. S’acosta al sentiment, però no és senti-
ment, s’acosta al déjà vu, però no ho és... És una pilota 
estranyíssima.

És en aquest sentit que has dit alguna vegada que l’art no 
és un ofici?
Efectivament. Si ho fos, cada vegada que busquessis 
a dins teu el poema seria millor. I això és mentida. No 
saps mai com anirà. En tot cas, ho saps pels resultats, 
pel lector. Tot poema és per a un lector. Un poema que 

no té lector no és res! Aquesta 
pilota, primer l’haig d’entendre 
jo una mica i després enviar-la 
a un lector que no sé qui és. 
I per això, l’haig de posar en 
paraules. Aquest és el darrer 
procés. Pots fer bé el primer 
i espifiar el darrer. En aquest 
nivell, intervenen el teu conei-
xement de les paraules i els 
teus recursos. Si no saps mè-
trica, si no saps fer un sonet, 
no tindràs aquestes eines per 
poder-te expressar. I comences 

a escriure el poema. Finalment, aquest poema que ha 
sortit de tu se’n va cap a una altra persona que ha de dir, 
en llegir-lo: «Aquest soc jo.» Només aleshores podem 
dir que el poema és bo. És un procés molt complex i un 
miracle que doni resultat!

Si no tothom pot ser poeta, això potser explica també que 
no tothom pugui ser lector de poesia...
En teoria, el lector pot ser qualsevol persona. Però a la 
pràctica no és així. El poema s’assembla més a una parti-
tura que a una novel·la. El que tu fas com a poeta és en-
viar una partitura. El lector l’ha d’interpretar amb el seu 
instrument. Quins lectors possibles tenen instrument? 
En principi, tots. Però, qui té interès a tocar aquesta par-
titura que és el poema? Quanta gent toca un instrument 
comparat amb els que només l’escolten? Molt pocs. 
Aquests són els lectors de poesia: coneixen el seu instru-
ment i el toquen. Agafen la teva partitura i si la teva par-

“
L’únic que tens per oposar-te al 

desànim, a la tristesa, fins i tot a la 
desesperació, és la intel·ligència.

Totes les edats són jutjades o 
criticades per la següent. La vellesa, 

en canvi, no la pots criticar ni tan 
sols tu!

”
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titura ha complert tots els requisits previs, el lector farà 
una interpretació d’aquell poema. En aquest sentit, i com 
a intèrprets que són, alguns bons lectors de poesia no 
van als recitals del poeta que potser estimen. Volen que 
tu els facis la partitura, però no volen que la interpretis.

Has comentat alguna vegada que a la poesia li ha 
correspost exercir la nostàlgia per l’edat d’or, recuperar 
un ordre perdut. La poesia té un valor de transcendència 
per a tu?
És una de les possibles interpretacions. Però això ho 
decideix el lector. Quan estic fent un poema no penso 
en res d’això. Estic fent una cosa molt més primària. Jo 
comparo el poema al concepte de «caixa negra» de la 
teoria de la informació. No se sap què hi passa a dins, 
però sí que se sap que la informació hi arriba amb un de-
terminat grau de desordre i en surt amb un grau de des-
ordre diferent. Amb el poema passa una mica el mateix. 
El lector sap quin és el seu grau de desordre, és a dir, 
quines són les seves tristeses, les seves decepcions... i 
llegeix el poema. Si el poema és bo, si compleix totes les 
condicions necessàries, després de la lectura, sense sa-
ber per què, aquell lector haurà trobat consol. El poema li 
disminueix el desordre, li augmenta l’ordre.

La poesia expressa emocions i sentiments. Però, alhora, 
s’ha d’entendre, has comentat.
Si no s’entén, el poema no serveix. En què ha quedat el 
que volien fer els avantguardistes? Doncs en allò que 
no és avantguardista. Què ha quedat de Salvat? Aquells 
poemes en forma de fum? No! Ha quedat «Jo he guar-
dat fusta al moll»... Què ha quedat de Maiakovski? «Al 
camarada Nette»... Has de ser mínimament intel·ligible 
perquè el lector pugui dir: «Aquest soc jo.»

L’elecció de la llengua catalana, per a tu, ha estat una 
necessitat íntima, un recuperar la llengua materna?
Va ser posar remei a vint anys de sequera durant els 
quals vaig escriure en castellà. Jo neixo l’any 38. El meu 
pare venia del penal de Santoña, la meva mare tenia un 
petit sou de mestra. Érem pobres i la por era tremenda. 
A casa, naturalment, parlàvem en català. Però a fora, tot 
havia de ser en castellà, no tan sols l’ensenyança. Totes 
les meves primeres lectures van ser en castellà. Quan 
vaig començar a escriure als disset o divuit anys, em 
pensava que la poesia era cultura i, per tant, que l’ha-
vies d’escriure en la llengua de cultura, en castellà. Faig 
quatre llibres. El primer me’l prologa Cela, o sigui que 
tampoc no devia ser tan dolent. Almenys devia haver-hi 
alguna estructura. Però jo sé que aquests llibres no fun-
cionen. Passo vint anys buscant el poema, el que vull 
dir. Però encara no tinc les paraules. Ara bé, no són vint 

anys perduts. Si pensem en tot el que he dit de com per 
a mi és fer un poema, és a dir, buscar a dins meu, trobar 
alguna cosa, mantenir-ho, preparar-ho per enviar-ho a un 
futur lector, veurem que aquests vint anys no han estat 
inútils. Crec, d’altra banda, que tenen un mèrit, i és el de 
no haver defallit, el d’haver seguit buscant.

O sigui, que arribes als quaranta anys escrivint en 
castellà. Quan passes al català?
Quan faig amistat amb Miquel Martí i Pol. Ens vèiem 
amb una certa periodicitat i, sobretot, ens escrivíem. 
I, és clar, les cartes les escrivia en català. Era la llengua 
col·loquial, la mateixa que utilitzava a casa o amb la qual 
escrivia a la família de Tenerife. Cartes plenes de faltes, 

“
El que tu fas com a poeta és 

enviar una partitura. El lector l’ha 
d’interpretar amb el seu instrument.

Si no s’entén, el poema no serveix.

”
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és clar! I un bon dia, el Miquel, després d’ensenyar una 
de les meves cartes a la seva filla perquè valorés com 
m’expressava jo en català, em va deixar anar que creia que 
jo podia fer els poemes en català. Ell va entendre què em 
passava, perquè no me’n sortia amb el castellà. En aquell 
moment, en aquells segons, va resoldre el meu problema.

I et poses a escriure en català i guanyes tots els premis 
possibles, des del Miquel de Palol fins al Vicent Andrés 
Estellés, dues vegades el Crítica «Serra d’Or», el Carles 
Riba...
És que he descobert la llengua! Amb el castellà havia 
intentat trobar-me. Amb el català intento trobar les parau-
les. Faig vuit llibres en català. Ja tinc quaranta anys i, per 
anar ràpid, em presento a tots els premis, que, efectiva-
ment, guanyo. És quan m’invento la faula de la catedral. 
La cultura és una catedral, preciosa, immensa, plena de 
rosetons, de voltes, de contraforts, de pilastres, d’altars, 
de cors... Però la poesia no necessita res de tot això. 
L’únic que interessa a la poesia és la cripta. Una catedral 
no existeix sense una cripta. Però la cripta no és res més 
que un forat a terra. A qui se li acut, davant d’una cate-
dral, que l’important és en un forat? La llengua materna! 
Ara bé, aquests primers llibres tornen a fallar. Aquest cop 
per excés d’entusiasme lingüístic.

Quan consideres que la teva obra adquireix la solidesa 
que estàs buscant?
La meva obra, pròpiament, comença amb Llum de pluja, 
en què per primera vegada em dic: «És això el que volia 
dir. Això és el que em desesperava i que no aconseguia!» 

Continuo amb Edat roja, Els motius del llop, Aiguaforts. 
Són els quatre llibres que faig amb Columna. Aleshores 
ve un llibre que és clau: Estació de França. Columna tanca 
i marxo a Madrid. Allà em veig obligat a fer una edició 
bilingüe. Faig tota la versió d’Estació de França en castellà. 
I m’adono que no solament canvio de llengua, sinó que 
vaig canviant el poema. M’adono que necessito el català 
per «engegar», per fer la primera versió d’un poema. Però 
que aleshores, partint de la primera versió en català, puc 
treballar per igual i amb llibertat absoluta amb cada un 
dels dos poemes. Si cal, faig dos poemes diferents. El 
meu darrer llibre, Des d’on tornar a estimar, en castellà és 
Amar dónde. Això em salva alhora la llengua catalana i la 
castellana. A partir d’aleshores —això va ser el 1999, quan 
jo tenia seixanta anys— trobo no solament el poema, sinó 
també la pau perquè això em permet no renegar dels pri-
mers vint anys.

Necessitaves també el castellà...
Aquella llengua m’havia donat molt! M’havia ensenyat a 
pensar, a buscar el poema a dins meu. En el pròleg dels 
vuit primers llibres en català descric que estant un dia 
a casa del Miquel, en una habitació molt fosca, amb un 
petit llumet que només il·luminava la taula, deixant-nos al 
Miquel i a mi a les fosques, vaig tenir una forta sotragada 
emocional. Jo li estava traduint l’Estimada Marta al caste-
llà. En aquell moment vaig veure que aquella llengua, el 
castellà, la perdia. Jo havia optat pel català, el necessitava. 
El castellà ja no. L’havia abandonat. Però aquella llengua 
me l’estimava! Allà, vaig plorar. No sé si el Miquel se’n va 
adonar. Als seixanta anys, quan faig la traducció d’Estació 
de França, recupero la llibertat. No m’importa res del que 
em puguin dir o retreure. Les llengües no tenen contingut 
polític! Les estimes i prou. A partir d’aleshores, tota la 
meva obra la faig també en castellà. I ha funcionat. Fins i 
tot tinc amics que prefereixen el poema en castellà. És a 
dir, que, de fet, he eixamplat l’horitzó més que no pas l’he 
estret.

A Joan Margarit li ha estat atorgat el Premi Pablo Neruda 
2017. El guardó va coincidir amb el canvi de presidència 
del país i per això encara no l’ha recollit, cosa que farà 
aviat, a l’ambaixada de Madrid. És el primer espanyol que 
guanya aquest premi. I el guanya «en català». Entre els 
motius pels quals se li atorga el premi, el jurat fa constar, 
al final, «...y por la brillantez de su lengua catalana». «És 
clar, els espanyols han procurat no fer-ne gaire ressò. 
Però el que és trist és que els d’aquí també!», exclama 
Margarit, amb aquell punt d’ironia tranquil, la ironia de 
qui està en pau amb ell mateix, convençut que «ens pot 
salvar el mateix que, curiosament, també pot salvar el 
poema: la seva honesta intensitat».




