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Amb una llarga trajectòria com a 
músic (com a Víctor Bocane-
gra), aquest és el tercer llibre 

que publica en els últims tres anys, 
després de D’un juny dur i l’antologia 
Sol de lluna ple (Poesia 1974-1999), 
una “coincidència”, diu, que farà 
d’avantsala al seu nou projecte 
musical: un disc −Sacrilegis− musi-
cant poetes catalans.

—Quina relació manté aquest 
llibre amb els dos anteriors volums de 
poesia?

—El fet de publicar tres llibres en 
tres anys consecutius ha estat un atzar 
absolut. No estava pensat, ni de bon 
tros. Des del 2009, amb el llibre Nòtules, 
que acompanyava el disc Fonografies, 
no havia publicat res. Jo ja tenia D’un 
juny dur a punt, que és un llibre dels 
anys 2008, 2009, 2010, que no va sortir 
fins més tard, a LaBreu. I després, 
l’editor d’Els Llums em va proposar 
d’aplegar els meus quatre o cinc llibres 
publicats, introbables, i algun d’inèdit. I 
vaig fer un llibre que recull el meu segle 
XX.

—D’on provenen els materials de 
Dret al miracle?

—Em vaig presentar al Riba amb 
poemes que tenen uns quants anys. 
D’altres són més recents. Però s’ha 
donat aquesta coincidència, que 
sembla que jo sigui un autor d’un llibre 
cada any; però no, m’esgarrifa la idea. 
Ara, pel que fa al vers, penso reposar. 

—La primera part és bastant 
narrativa...

—La primera secció, que es diu 
“Inferns del tresor humà”, té uns 
poemes amb una dicció que estaria 
més a prop d’això que se’n diu poesia 
de l’experiència. Són poemes més 
referencials, que van més a usar el 
llenguatge d’una manera molt pragmà-
tica, amb poques metàfores. La segona 
secció, que és el nucli del llibre, és on 
s’elabora més aquesta idea del miracle. 
Deixo en mans del lector escatir de 
quin miracle estem parlant. No és un 
llibre de teologia ni religiós però potser 
sí que hi ha espiritualitat. 

—En aquesta part espiritual 
apareixen alguns homenatges a 
persones desaparegudes...

—Fins a cert punt la presència de la 
mort hi és constant, en forma d’home-
natges a referents que he tingut en la 
poesia, com Joan Vergés o Segimon 
Serrallonga. Hi ha la idea de la reverèn-
cia al misteri, al misteri de l’existència, 
de per què som aquí i per què deixem 
d’estar-hi d’un dia per l’altre, i de les 
forces que ho mouen tot. Però, al 
mateix temps, sempre tinc una antena 
posada a les veus, als versos que em 
vénen donats, per dir-ho a la manera de 
Riba.

—I enfront d’això hi ha volgut 
posar la tercera part?

—És com un reviscolament. La idea 
que tot retorna. El camí de la vida és 
com anar per la muntanya, hi ha 
baixades a les fondalades i, després, 
pujades als cims. Després del purgatori, 
que és la part del mig del llibre, hi ha un 
retrobament, no sols del fet de poder-te 
enamorar d’una persona concreta sinó 
d’enamorar-te del món, també. Redes-
cobrir que som i estem vius.

—Aquest viatge que proposa i les 
formes diferents que pren ha tingut 
alguna cosa de procés catàrtic intern?

—Tinc la impressió que els grans 
poetes són aquells que aconsegueixen 
una coherència en la veu, que sempre 
els reconeixes. I jo em sembla que no 
en tinc, sóc molt permeable i camaleò-
nic. Comences de petit jugant amb les 
paraules i acabes que les paraules 
juguen amb tu. Potser sí que pots 
arribar a conformar una veu, encara 
que sigui multiforme o diferent. Però 
tampoc tinc manies en aquest sentit. 
Aquest potser és un llibre més ric i com-
plet que D’un juny dur. Emotivament és 
més colorista.

Dret al miracle
Víctor obiols
Premi carles riba 2015
Proa
87 pàgines

Víctor Obiols

«Comences de petit 
jugant amb les 

paraules i acabes 
que les paraules 
juguen amb tu»

El poeta, músic, traductor i crític 
Víctor Obiols (Barcelona, 1960) 

va guanyar el darrer premi 
Carles Riba amb una obra que 
va de la pèrdua de l’amor, a la 
mort i la celebració vitalista. 

A Dret al miracle exhibeix un 
mostrari de formes poètiques 

molt diverses, amb tons 
narratius a estones, però també 

jocs simbòlics i sonors. 
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