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El projecte poétic de Joan Margarit

En una entrevista feta a Joan Margarit el 27 de febrer de 1992, el poeta
responia d'aquesta manera a una qüestió referida a la seva activitat literária
i la professió d'arquitecte:

La poesia és un art que, com tots els altres arts, necessita la vida; o sigui, que si no tens una
vida no pots poetitzar sobre ella. I tenir una vida vol dir, entre altres coses, tenir un ofici,
con, és l'arquitectura; tot i que podria haver estat la medicina, per exemple. Aquesta és la
importancia que per a mi té l'arquitectura, perqué em puc veure no sent arquitecte; peró no
em veig no sent poeta.'

Més endavant, el poeta insistia en la relació entre vida i art, tot confir-
mant la preséncia de personatges femenins extrets de la realitat en la seva
poesia:

És evident que la meya poesia, com la de molts altres poetes, esta plena de dones, i
malament aniríem si no fos així. I a més, la correspondéncia d'aquestes dones amb la realitat
és indubtable; encara que no és absoluta, al cent per cent, perqué quan en un poema
comentes parlant d'una dona en concret, si el poema realment funciona, és ell qui et porta
cap a uns territoris on aquella dona deixa de ser el que tu et pensaves al comencament.2

El poeta defensa aquesta correspondéncia amb la realitat com una
condició i una característica de la poesia moderna, l'interés de la qual rau en
el fet que tingui al darrere uns antecedente lligats al temps i a les persones
que el van viure. Abans i després d'aquella entrevista del febrer de 1992,
Margarit ja s'havia referit sovint a la seva concepció de la poesia moderna
com una poesia on l'argument es fa més complex i s'estén als territoris de la
vida quotidiana i al ritme habitual de la própia vida, per tal que el poema
sigui un missatge artístic de l'época. Els versos de Margarit poetitzen sobre les
relacions humanes, sobre els propis sentiments, sobre la microhistória
immediata al poeta. I aquesta és una convicció que Margarit ha mantingut
gairebé des dels inicis, perqué ja es manifesta en el tercer poemari en llengua
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castellana, Crónica, publicat el 1975. En efecte, a Crónica el poeta es refereix
a

el frío en el portal
de aquéllos, mis inviernos escolares:
los pupitres manchados por la tinta,
las plumillas, los mangos de madera

[...]
los mercantes
de negro casco y chimeneas rojas,
pasajero en literas oscilantes
de oleaje nocturno que acercaba
mi historia hasta las luces de tus muelles

después, el Sindicato Democrático
en la mañana azul de Sarria
y el tenue amor, Raquel, que entrelazaba
tus ojos y mis ojos en el aire,'

tot plegat com a motiu dels versos i del discurs poétic. De la mateixa manera,
al darrer poemari, Els motius del llop, s'insisteix en les raons del poeta:

Pels fills morts, pels amors sense derná
pel temps que ens amenaca com una arma
per tant de mal boirós que no és notícia.
Per tot aixó s'escriu la poesia.4

Cada poema és una escena amb un personatge que es dirigeix a ell mateix
o al lector, amb altres personatges distribuits al llarg del poema i amb la
creació d'un escenari en qué Margarit fa esclatar les paraules; o sigui, les
veritables protagonistes de l'escena.

En aquesta concepció de la poesia moderna, és cabdal la comunicació
amb el lector. D'aquí que el poema hagi de ser motiu d'emoció, que connecti
amb el personatge que és a l'altra banda del paper. L'anécdota ha de tenir
aquesta funció d'enlln entre el poema i el lector, i l'experiéncia de la vida
—dramática, als ulls de Margarit— que expliquen els versos és una forma
d'aprenentatge de la vida mateixa. Alló que Margarit en diu «les idees

Joan Margarit: Crántca, Barcelona: Ocnos, 1975, pág. 40, 15 i 29.
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morals»,' que no són filosófiques ni ideológiques. En efecte, per a Margarit
les justificacions ideológiques, l'exageració de la subjectivitat, el vers que no
diu res o que diu alguna cosa absurda per al sentit comú, són manifestacions
poétiques darrere les quals sovint els poetes s'amaguen i amaguen emocions
que els podrien deixar en situació de desempar als ulls del lector. Margarit, en
canvi, reivindica una poesia que explori sense ambages el personatge que parla
en el poema —un personatge que no s'ha de superposar a la figura civil del
poeta—; de manera que el poema sigui «un document existencial que acrediti
a un mateix davant d'un mateix», 6 i que utilitzi l'argument concret per
explicar no un sofriment puntual, sinó les grans monotonies, les angoixes
fonamentals que des de sempre han trasbalsat l'home. De fet, no caldria afegir
el que en aquest punt del discurs és una conclusió lógica: en aquesta concep-
ció de la poesia no hi ha lloc per a les avantguardes, perqué el valor de la
irrealitat com a font de coneixement és nul. Ho esmentem, peró, perqué
Margarit ha insistit en diferents llocs' i moments sobre aquesta qüestió, que
sembla, doncs, una de les conviccions essencials d'aquest poeta. Per a ell,
l'avantguarda «és una bestiesa», «un castell de focs», un relligat de versos
laberíntics per a la lectura deis quals s'ha d'utilitzar el diccionari. Al capda-
vall, Margarit acaba per responsabilitzar els crítics literaris i els professors de
literatura de la gran importáncia que s'ha donat a les avantguardes:

La importáncia de cenes avantguardes s'ha exagerat, perque ha estat un tema fácil i agria
per als crítics literaris i els professors de literatura. Es més senzill dir alguna cosa aparent-
ment profunda i aparentment brillant sobre un poema o un manifest avantguardista que
sobre un poema diguem-ne realista, on la falta d'intelligencia i de preparació d'un crític es
veu de seguida. Així de senzill és el motiu pel qual els arqueólegs de la literatura d'aquest
segle aniran de bólit buscant el llegat de grans poemes avantguardistes que, per lógica,
hauran de creure que van existir si es basen en els rius de tinta gastada per parlar-ne. Que
al darrere de tantes tones de paper parlant de la poesia avantguardista hi hagi només el que
hi ha, no els será fácil d'entendre.8
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6	 Margarit 1990: 41.
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Hem explicat més amunt que la realitat que utilitza Margarit com a punt
de partenca deis poemes és la que ell mateix ha viscut o li ha estat referida. El
poeta trasllada, doncs, la própia vida a la literatura que construeix, no cense
sotmetre-la a un procés de distanciament, el distanciament just per a cada cas.
L'artista no és, doncs, aquell que expressa o deixa en llibertat una emoció;
sinó aquell que fa observacions que colloquen les emocions o els fets en una
dimensió rnés general, els ordena, els atorga un ritme i confecciona una
estructura determinada, que és el poema.

El treball formal que exigeix el poema és l'altre tret fonamental d'aquesta
manera d'accedir a la poesia. En aquest sentit, Margarit entén que el poeta
s'ha de submergir en un determinat camp temátic, ha de fer i refer el poema,
ha de concebre el fet d'escriure com un exercici, una práctica d'hores i
d'esborranys de versos que, a voltes, poden concloure amb la redacció
definitiva d'un sol poema. En aquest punt, no ens sembla balder d'esmentar,
a tall d'exemple, el procés de creació del seu darrer poemari, Els motius del
llop. Al final del darrer poema, «Final de recital», Margarit fa constar la data
d'elaboració, «primavera 1990 — tardor 1992». En aquest període, Margarit
escriví —que en tinguem constáncia escrita— vuitanta-set poemes, que ell va
incloure en alguna de les diferents versions del llibre; al marge d'altres que ja
no van arribar a formar-ne part en cap moment. De tots ells, només seixanta-
quatre van arribar a ser publicats en la versió definitiva del poemari, ja que la
resta, tots poemes revisats i refets en diversos moments, van ser considerats
innecessaris o poc reeixits per part del poeta. Que en tinguem constáncia,
entre la primavera de 1992 i la tardor del mateix any, quan el poeta ja donava
per gairebé enllestit Els motius del llop, encara va fer cinc versions diferents
d'aquest poemari. En la primera, el total de setanta-quatre poemes formava
un únic conjunt; de manera que Margarit havia anat intercalant poemes sobre
el pas del temps amb altres referits a la morí, l'amor, l'illa del tresor, la
música, l'expressió moral del poeta i la poesia. En la segona versió, feta a
finals de l'estiu de 1992, Margarit havia organitzat els poemes en les cinc
parts definitives del recull: «Principis i finals», «Els motius del llop», «Primer
amor», «Jazz de nit» i «Camí de Reading», on cada capítol s'ocupava, respecti-
vament, deis temes següents: el pas del temps, l'experiencia moral del poeta,
l'amor, la música i la poesia. Ara, el conjunt contenia setanta-quatre poemes,
com en la versió anterior; tot i que en aquesta segona Margarit n'havia
substituit sis de la primera —«L'infern de Zorrilla», «Estola d'Arquitectura en
la nit», «Estiu del 89», «L'accident», «Diagnosi» i «Setmana Santa»— per sis de
nous —«História», «Versos per a la Billie», «Jazz de nit», «Un poema d'Euge-
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ni Ievtuixenko», «Un camí fabulós de tristeses divines» i «Poética». En la
tercera versió, acabada a la tardor de 1992, Margarit va fer una selecció que el
va dur a la reducció del llibre a seixanta-dos poemes. A més, alguns van ser
canviats de capítol; la tercera part va adoptar el títol definitiu, «Remolcadors
entre la boira», i va elaborar alguns poemes nous: «Garota», «Somriure» i
«Fars en la nit». En la quarta versió del poemari, feta entre finals de 1992 i
les primeres setmanes de 1993, Margarit va afegir tres poemes nous a l'apartat
dedicat a la poesia: «Pergamon museum», «Medusa» i «Els errors dels morts»,
després de treure'n un de referit a J. V. Foix. També acabava d'escriure «En
un bar» i, com en totes les altres versions, havia modificat alguns dels títols
i revisat i reduit els poemes. Entre la quarta versió i la publicació del llibre,
el maro de 1993, el poeta encara va introduir alguns canvis: el poema «Projec-
tes», que fins aleshores havia format part del primer capítol, va ser reestruc-
turat i va passar al darrer. A més, va revisar tots els poemes a fi de treure'n
algunes comes que, en opinió del poeta, enfarfegaven el text. Aquesta fóra
una mostra de la disciplina que el poeta s'imposa en el treball lingüístic i
formal, ja que la preocupació per obtenir un bon poema és l'única que mou
els fils literaris de Joan Margarit.

La práctica diária del vers és una altra mostra de la dedicació de Margarit
a la poesia i, alhora, pot servir per explicar la proliferació de versos, poemes
i poemaris en un escriptor que en un període de tretze anys ha publicat
quinze llibres, 9 tots ells ben resolts i, en alguns casos —Raquel, La dona del
navegant, Llum de pluja, Edat roja i Els motius del llop—, excel-lents i novedo-
sos. En efecte, Margarit escriu versos i esborranys de poemes en diferents
moments del dia i situacions, com ha explicat en algunes ocasions:

El que faig és portar sempre amb mi un quadern on vaig prenent notes, en diferents llocs
i moments del dia (...1 També em resulta un gran avantatge la facilitat que tinc per canviar
d'ona; o sigui, que puc estar fent una visita d'obra o una classe d'estructures i als cinc
minuts puc estar dins un bar fent poemes durant una hora, posem per cas. Una determina-
da capacitat de concentració i alhora d'evasió d'alió que no m'interessa és un factor que em
facilita centrar-me en la meya poesia. Aixó em permet d'escriure poesia cada dia, que és la
meya manera de treballar, la que em plau i em resulta.'

9
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Caldrá, doncs, que ens apropem a l'obra de Margarit amb dues idees
prévies. La primera, que, segons es pot deduir de la seva mateixa concepció
de la poesia moderna, la seva será també una obra on les circumstáncies cul-
turals, históriques i personals de l'autor tindran un pes específic.

La segona, que en aquest apropament del seu art a l'experiéncia, el
llenguatge de Margarit és cada vegada més el llenguatge quotidiá, accessible al
lector a qui el poeta s'adreca. Lectors que no són els crítics ni els versats en
qüestions de retórica. El poeta busca que la llengua poética tingui una
continuitat amb l'expressió comuna. D'aquí que hagi optat per bandejar el
llenguatge retóric, hermétic, amb més o menys arcaismes i cultismes sovint
innecessaris i apegalosos. Per a Margarit, l'afectació estilística que ha caracte-
ritzat la major part de la poesia catalana a partir del Noucentisme ha estat un
dels grans mals del génere en el nostre país. D'aquí, també, que en els versos
d'Edat roja i d'Els motius del llop hi hagi una voluntat estilística que ha dut el
poeta a expressar la insatisfacció personal o els aspectes essencials en la própia
vida i en altres vides a través d'una expressió senzilla, despullada de fórmules
insubstancials o circumloquis innecessaris i amb un model de llengua basat en
el vocabulari comú; tot i que aixó hagi significat anar contracorrent, contra
els cánons que regeixen l'expressió poética en llengua catalana.

El model de llengua que proposa és, en canvi, ben usual en altres literatu-
res: T. Hardy, R. Lowell, S. Spender i P. Larkin, algunes de les principals
figures de la poesia anglesa i nord-americana contemporánia i sovint citats per
Margarit, han contribuit a la creació d'un llenguatge poétic caracteritzat per
la claredat, la senzillesa, fet a base de termes quotidians que permeten
poetitzar sobre el món tal com és. Com que la poesia s'ha d'assemblar a la
vida, el llenguatge ha de ser també el de la vida comuna. Aquest model de
llenguatge deslliurat d'artifici, tensat i modern és, sens dubte, l'únic que
Margarit está disposat a atorgar a una poesia també moderna, on la métrica
está supeditada al ritme i a la recerca de nous ritmes. En síntesi, diríem que
a Edat roja i a Els motius del llop Margarit ha tensat fins a tal punt el Ilen-
guatge, l'ha despullat amb tanta eficácia de formes i fórmules balderes, que
hom pensa d'immediat en aquella voluntat que tenia Espriu d'escriure una
nove•la que cabés en un paper de fumar.' Sens dubte, és a través dels dos
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La comparació amb Salvador Espriu no és casual ni gratuita. Recordem que en les primeres
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darrers poemaris citats que Margarit reflecteix una gran inquietud per les
qüestions de llenguatge, per trobar una manera de dir molt personal i per
atorgar a la paraula poética una determinada funció. Precisament, a l'epíleg
d'Edat roja el mateix poeta ho explica:

Quan un vers assoleix de dir-nos el que semblava inefable, és que les paraules han ocupat
un Iloc que ja havien tingut en l'edat d'or deis Ilenguatges, d'on van comentar a ser
desplacades en episodis com el de Babel, en l'inici d'una llarga destrucció que culminaria en
els diccionaris, les académies i altres miséries. A la poesia li ha pertocat d'exercir la nostalgia
per aquella edat d'or en una infinita temptativa per recuperar el sentit i la forra de les
paraules.12

Aixó mateix, Margarit ho ha expressat repetidament de la manera que segons
ell li és més fácil d'explicar-se: mitjanÇant el poema.

El fet d'haver-nos referit més amunt a la presencia d'elements autobiográ-
fics en aquesta poesia no implica, en absolut, que la seva lectura i la com-
prensió demanin l'accés previ a la biografia de l'autor, que té cura de fer uns
poemes autosuficients i autónoms que no demanen aclariments per ser
compresos pel lector. Ara bé, en alguns casos la biografia de l'autor pot
aportar informació complementária o precisar alguns deis versos. En qualse-
vol cas, el disseny d'una trajectória biobibliográfica per a aquesta poesia
respondria a la necessitat de justificar com la vida i l'época del poeta esdeve-
nen el centre de la seva obra, perque, en bona mesura, llegint els quatre
poemaris en castellá i els quinze en catalá hom podrá perfilar la biografia de
l'autor, sempre en el benentés que l'ordre de lectura hauria de ser tot un altre
que el que ofereix el poeta.' Diríem que Margarit no vol tant escriure

de 1988), pág. 25; El Periódico, 10 d'abril de 1990, pág. 60). En aquest mateix sentit, cal
esmentar que a Vell malentes la influencia d'Espriu quant al tema i l'estil és més que
notable. (Vegeu Cornadó i Teixidó 1993: 22) En tercer lloc, Espriu és un poeta evocat en
tres poemaris de Margarit: a Llum de pluja és el personatge de qui parla «Viatge a Arenys».
A Els motius del llop és citat a «Poética» un poema referit al concepte de poeta i de poesia:

Algú que amida versos i que guarda
la soledat deis ossos de Vallejo
i la llarga mon d'Espriu dins la seva ánima.

(Els motius del llop, pág. 89). En un llibre encara inedit, els poemes «Sinerária» i «L'últim
assalt» es refereixen també a Salvador Espriu.

12	 Joan Margarit: Edat roja, Barcelona: Columna, 1990, pág. 69.
13	 Sobre aquesta qüestió, fem notar que Joan Margarit no reelabora uns determinats compo-

nente biogrifics en cada llibre, sinó que uns mateixos elements acostumen a reaparlixer en
diferente poemaris, enriquits amb nous matisos o vistos des d'una altra óptica, de manera
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l'autobiografia en vers com fer ús de la própia experiéncia per escriure els
millors poemes possibles i per representar les contradiccions i les inquietuds
de l'home de la seva época. La incorporació d'elements familiars i histórics
permet insistir en aquesta darrera qüestió i adoptar una actitud empírica, que
és l'única que interessa el poeta. Margarit parla de l'entorn i del món tal com
és, amb fets quotidians que li permeten fer de la seva poesia un territori
definit i explicable. L'afany per transmetre un sentit de la realitat no es
diferencia del coneixement d'un mateix; d'aquí que la poesia de Margarit sigui
una indagació personal sobre la própia experiéncia de l'entorn. Quan el poeta
converteix l'experiéncia personal del món en llenguatge troba l'únic docu-
ment d'identitat que li és válid; aixó és, el seu certificat d'existéncia.

Per altra banda, el fet de situar-se ell mateix en el passat, d'entendre
tothora el present com a part d'aquest passat i com a conseqüéncia inevitable,
de captar la realitat a través del record, és la clau de volta de la seva poesia.
Margarit se sent cómode i segur parlant des del passat. Ell mateix ho diu en
el próleg a Mar d'hivern:

Han passat molts anys des del primer intent d'escriure aquest llibre, peró, quina história hi
ha que, amb el temps, no es realitzi dins el cor de l'home? La dona d'aquest segon i
definitiu Mar d'hivern és una dona jove amb la qual vaig comentar a viure fa molt de
temps. Llavors érem junts i per aixó no vaig poder compondre els poemes de la seva
pérdua. A poc a poc, el temps se l'ha endut —se'ns ha endut— i la meya enyoranca d'ella
—de mi?— em pesa i alhora em dóna vida, com els contrapesos en els antics rellotges de
cadena:4

Per poder utilitzar el material biográfic, els propis records, com a matéria
literária, el poeta necessita saber que s'han allunyat definitivament d'ell, com
si haguessin estat perduts. El poema esdevé aleshores una forma de recupera-
ció del temps més personal i de salvació dels records.

El dramatisme d'aquesta poesia radica precisament en la negativa a
acceptar les conseqüéncies del propi passat, i es fará més palés en dos
moments diferents: primer, quan el poeta tendeix cap a posicions menys
resignades:

Vivim al fons, tu de les meves mans/ jo de les teves/ amb la mateixa desolació/ i les ferides
fosques que ens hem fet/ amb les mateixes armes. [...] Així s'arriba als imprecisos límits/ de

que el conjunt d'aquesta poesia funciona en cercles concentrics que s'amplien, a través d'un
moviment continu d'anades i vingudes, de retorns i progressos.

14	 Joan Margarit: Mar d'hivern, Barcelona: Proa, 1986, pág. 7.
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l'edat de la boira on a la vista/ no hi ha cap costa./ Només queda la línia confusa/ de l'illa
del tresor./ Llunyana i falsa, l'he buscat/ i demano que em sigui concedit/ en la llum de
tardor de la ciutat/ de contemplar-la encara una vegada.'

Segon, quan la pressió de la realitat li impedeix d'anar cap a aquelles posi-
cions:

Penso en la meya vida amb amargura.
Quina desteta: pares, fills, la dansa
d'un foc que, en to sever, fa remembranca
del temps perdut, del qual som sepultura:6

El seu interés és destacar la cara frágil i vulnerable del poeta, com aquell
que posa en primer terme els revessos de la vida, les frustracions, les angoixes,
les tristeses i les debilitats de l'home. O sigui, el tombant fosc de l'existéncia.
D'aquí poemes com «La partida», amb qué el poeta encaNala i clóna la pauta
de lectura d'Els motius del llop:

És la meya tardor, l'edat deis pactes
impossibles, el temps roig del perill
per a homes grans i noies solitáries.
L'edat de l'adulteri i de l'oblit
jugats sense esperanca, l'edat freda
de ]'última partida amb un mateix.
Cal jugar dur sense esperar la sort
perque no es tracta ja d'un joc d'atzar.
És el temps de fer Púltim solitari
amb les canes marcades pel passat:7

La insatisfació personal és, doncs, una constant de la poesia de Margarit.
Sovint el poeta sorprén el lector amb la duresa dels versos i les imatges
colpidores que expressen la renúncia a qualsevol mena d'il•usió, perqué per a
ell la illusió és falsa i enganyosa, ja que en la vida no hi ha una consigna de
joia, sinó d'escepticisme: «La vida és un capot de desertor.»" O bé:

15
	

Margarit 1993: 55.
16	 Joan Margarit, Raquel, dins: L'ordre del temps: poesia 1980-1984, Barcelona: Ed. 62, 1985,

pág. 129.
17	 Margarit 1993: 13.

IR	 Margarit 1993: 27.
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Dins l'armadura
sóc el meu propi presoner.19

La combinació entre l'observació lúcida de l'entorn i la valoració ética és
l'origen de la visió irónica, de l'humor —a voltes sarcástic— a qué Margarit
sotmet persones, actituds, mites, tradicions. Aquesta visió, que s'accentua en
aquesta poesia a mesura que l'element real és més concret, comporta l'escepti-
cisme en la manera d'entendre la vida quotidiana, l'experiencia diária i
personal. D'aquí que la reflexió sobre els diferents temes porti el poeta a
expressar-se com qui vol concebre el món i viure-hi sense enganys, sense
falses aparences alusóries. Aleshores la veu crítica de Margarit no estalvia
invectives i es deixa sentir amb contundencia:

Ets una vaga resta en la memória
terra dura i glacada dels meus avis.
Només veig la riera entre la boira
i els porcs tancats en un convent románic.
Peró no recordar-te no m'importa:
el record i la pátria són cástigs."

Al costat de la vida ja viscuda, el poeta reconeix les vides no viscudes, les
quals són també materia poética, perque són també part de la seva vida:

Les vides no viscudes també són la meva vida i també són reals; encara que estiguin
amagades. I, tot i així, sempre surten. Tot alió que no has fet és tan important com el que
has fet, perqué cada vegada que has hagut d'escollir i has hagut de dir sí, a quantes coses has
hagut de dir no? Per a mi, tot alió que perdo no és una fantasia; és molt real, perqué en el
moment en qué prenc una decisió, noto, palpo, sento intensament totes les coses a qué
renuncio. Tots els no que puc dir són tan reals com els sí, i per aixó em fan patir. Aquesta
és una qüestió que em preocupa molt i per aixó hi insisteixo i hi torno en molts llibres; per
exemple, a Mar d'hivern ho poso de manifest al próleg.11

En definitiva, Margarit atorga a la lírica uns camps d'acció que en la
poesia catalana anterior a G. Ferrater no se li havien concedit. Aixó és, la
presentació de l'home nu davant de la própia actuació i en un context que és
el propi entorn. La poesia de Margarit está amarada d'experiencies traduides

19	 Margarit 1993: 21.
20
	 Margarit 1993: 37.

21	 Biosca i Postius / Cornadó i Teixidó 1993: 78.
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en paraules; peró no a manera de diari, de confessió de qui escriu, que deixa
anar les seves emocions sense ordre o distanciament; sinó com el panorama
de la própia existencia amb tot de matisos, emocions, personatges, esdeveni-
ments. Per a ell, la poesia és aquesta experiéncia global que capta la vida en
el seu moviment d'anades i vingudes i la transmuta en literatura. Tots els
episodis que el poeta aconsegueix de transformar en art són el pretext per
analitzar l'ambigüitat moral própia i la de l'entorn, del qual s'interessa pels
valors que segle rere segle han mogut la história de la humanitat. D'entre tots
els temes, els preferits de Margarit són el pas del temps i l'amor, que en no
pocs poemes ha aconseguit de presentar en una unitat indestriable:

L'ahir és el teu infern. És cada instant
on, sense tu saber-ho, t'has perdut
i també cada instant on t'has salvat.
Quan el jove que fores ja és molt Iluny,
l'amor és la venjanca del passat.
Ve d'una guerra on has estat vencut,
d'armes i campaments abandonats
en la Troia que dus a dins de tu.
Els aqueus en la nit et buscaran
i tancaran el setge. Tornarás,
per una dona, a perdre la ciutat.
Helena és tots els somnis que la vida
s'ha anat quedant. Defensa-la amb coratge
per última vegada, desarmat.22

Per referir-nos a aquesta doble temática, haurem de distingir previament
entre els tres períodes que hem considerat en l'obra poética de Joan Margarit,
justament per motiu d'uns canvis formals i de perspectiva que afecten el
tractament dels temes que abasta. Establim aquestes tres etapes deixant al
marge els llibres i els anys de poesia en llengua castellana; de manera que
abasten i inclouen els llibres que van des de L'ombra de l'altre mar (1981) fins
a Els motius del llop (1993). La primera d'aquestes etapes comprén: L'ombra de
l'altre mar (1981), Vell malentés (1981), Cants d'Hekatónim de Tifundis (1982),
El passat i la joia (1982), Raquel (1983), La fosca melangia de Robinson Crusoe
(1983), Réquiem per a Anna (1983) i L'ordre del temps (1985); llibres escrits
entre l'estiu de 1980 i la primavera de 1984. Aquesta primera etapa és la de
presa de contacte amb la própia llengua i amb la pátria, dos dels temes

22
	

Margarit 1990: 45.
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principals deis llibres emmarcats en l'esmentat període. En ells s'hi poden
reconéixer alguns deis principals temes de la poesia de Margarit: l'oposició
entre la realitat i el somni, el pas del temps, l'assumpció de la mediterraneitat
com a origen del poeta, l'amor, la mort. Aquest és també el moment de la
poesia marcada pel to greu, reflexiu i elegíac.

A partir de 1984-1985, en la poesia de Margarit s'inicia un nou període
que es tanca a finals de 1986. Durant aquesta segona etapa, Margarit escriu
Mar d'hivern (1986), Cantata de Sant Just (1987), La dona del navegant (1987)
i Poema per a un fris (1987). La poesia d'aquest moment es caracteritza per
l'enriquiment de formes expressives i per un assaig formal que desemboca en
la combinació de temes, fórmules i recursos, la qual cosa dóna els millors
resultats en dos llibres fonamentals del període: Mar d'hivern i La dona del
navegant. La poesia d'aquesta época continua reelaborant alguns dels temes ja
tractats en l'anterior, als quals el poeta afegeix més matisos i més trets
autobiográfics.

El tercer període inclou Llum de pluja (1987), Edat roja (1990) i Els motius
del llop (1993). En aquesta etapa es produeix un canvi de to —més punyent i
a voltes agre— deis poemes, s'accentua l'estil narratiu, hi ha un canvi en el
tractament del tema amorós i del pas del temps —vistos ara amb més angoixa
i desencís—, el llenguatge esdevé menys artificiós, es despulla de paranys
léxics i complicacions retóriques i s'apropa cada vegada més al vers que diu
una cosa concreta. A través deis llibres d'aquest tercer moment, Margarit
aval-19a cap a la recerca de la sinceritat en l'expressió moral del poeta."

En tota la poesia de Margarit, el pas del temps s'ha concretat en la
irreversibilitat del que ja ha passat, que s'ha perdut, i en la previsió d'un
demá que no fará cap concessió de benestar al poeta. I aixó tant ho podem
afirmar d'aquella part de la seva poesia on no fa esment de gaires anécdotes
puntuals, com d'aquella en qué l'experiéncia concreta és traslladada al poema,
perqué quant al tema del temps el que domina és l'experiéncia general en la
vida d'un honre. En els llibres del primer període poétic, el poeta acostuma
a referir-se al temps alternant les dues formes: la d'un temps personal i la
d'un altre de genéric. Més endavant, i claríssimament en els llibres del tercer
període, Margarit insisteix en exclusiva en un temps molt personal concretat
en l'evidéncia de la felicitat fugissera que imposa el temps i la mirada cap al
futur amb la constant preséncia de la mort. En aquesta finitud, el poeta es

23 Per a més informació sobre Pevolució poética de Joan Margarit, vegeu Cornadó i Teixidó
1993: 15-38.
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defineix a ell mateix com la fusió entre el que és i el que hauria volgut ser,
peró que sap que no será mai, perqué ara ja es troba a «l'edat roja». En els
darrers 'libres, la meditació sobre el pas del temps és tractada amb més
duresa, amb més tensió, amb desolació, perqué el passat ha esdevingut la
companyia inevitable del poeta:

Condemnat al record, convisc amb ell
i el sento per la casa com un llop
portant el meu passat entre les dents. [...]
Com m'avorreix el buit del meu germi
i l'absurda nostalgia deis altres.
Només em queden la ira i el sarcasme.
Ja m'he fet vell, no m'ha succeit res més."

En els versos de Margarit el dolor no prové de l'enyoranÇa del temps que
se n'ha anat; sinó del tránsit del temps que ha fugit amb les coses i les
persones que l'omplien. De la mateixa manera que no hi ha una veritable
enyoranÇa del passat, tampoc no hi ha un autentic delit per viure el present:

Em fascina trobar el terror a viure
que he sabut sempre en mi."

I sobretot
res de poeta maleit: tinc por
perei me'n surto sense idealisme."

Si de cas, la nostalgia s'adrela a la vida no viscuda, a la riquesa deis instants
que el poeta sap que només s'han realitzat en el seu somni:

L'ombra recta que avanca per les hores
va mesurant el temps d'una altra vida
que mai no haurem viscut.

[.•.1
El somni s'ha esvanit com un perfum
i l'amor és la bala en la recambra
de l'arma pavonada del demá.
Ens anem endinsant en l'edat roja

24	 Margarit 1993: 38.
25	 Margarit 1993: 79.
26	 Margarit 1993: 27.
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mentrestant, avanca per les hores
l'ombra silenciosa d'una vida
que mai no haurem viscut."

Peró, básicament, en la poesia de Margarit hi ha la necessitat de dir el
que va passar, d'insistir en el fet poétic com el de la comunió entre la vida i
l'art. Dit d'una altra manera, qualsevol cosa pot ser matéria poética i, per
tant, esdevenir poesia. I és la poesia, amb totes les dificultats que guarda per
al poeta, el que el manté lligat a una vida que li resulta més o menys difícil
de suportar:

Morir esperant trobar un inici d'alba
rere d'aquesta fosca és el més digne
per a un poeta. Peró alcar-se d'hora,
treballar tot el dia rere un vidre
plujós a una ciutat, tenir una dona
cansada, ja, de versos i de llibres,
que cada nit ha d'adormir-se sola
perqué ell espera el vespre per escriure,
aquesta és molt sovint la seva sort.
Mor per no res i per ben poc vol viure.'

Tanmateix, el poeta no sap viure sense els versos que construeix, perqué
són aquella part d'ell mateix que no es deixaria arrencar a cap preu; sempre
ben determinat a no voler dir, encara, l'última paraula:

Ningún poeta puede alcanzar su poema, a pesar de perseguirlo hasta la muerte o hasta el
agotamiento de la capacidad de búsqueda, final terrible que me atemoriza y que surge, sobre
todo, en el espacio entre dos libros, cuando no se sabe si la investigación acabada es la
última o si la más auténtica, la que llegará más lejos, está aún por venir."

Si al pas del temps li afegim l'altre tema al voltant del qual Margarit
concentra una gran part dels seus versos, el de l'amor, tindrem el que per a
ell són els dos components essencials de la vida de l'home i, per extensió, de
la seva poesia: el pas del temps, inevitable; l'amor, necessari, perqué

27	 Margarit 1990: 29.
28	 Margarit 1990: 43.
29
	

Joaquim Marco / Jaume Pont: La nueva poesía catalana, Barcelona: Plaza i Janés, 1984, pág.
43.
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A Pedat roja
només l'amor deslliura de la freda
coya del temps.

Per a Margarit tots dos temes se sumen i conflueixen en la vida de l'home. El
poeta ho diría així:

La morí encunya una medalla d'or
amb tot el meu passat. En una cara
grava crepuscles, Ilágrimes, onades
de camps de blat al vent, un fris de mar
vist entre dos xiprers, la plenitud
de la tardor en els pámpols de les vinyes,
els vespres de conversa amb els amics
i el gran poema que no hauré escrit mai.
Tot ho grava la mort en una cara,
perqué, en l'altra, el perfil de tots els somnis
ha anat coincidint amb el teu rostre,
ara encunyat en Por deis anys, Raquel.''

En la poesia de Margarit l'experilncia amorosa s'ha anat complicant amb
el pas deis anys i al llarg dels llibres. En efecte, en la poesia de la primera i la
segona etapes l'amor es concreta sempre en la figura de Raquel; mentre que
els dos poemaris més característica de la tercera —Edat roja i Els motius del

llop— incorporen un segon personatge femení, en algun moment associat a
Calipso, en qui el poeta diposita una altra concepció de l'amor. Raquel
respon al concepte de la dona-companya que representa el repós, la calma,
l'ajut, i la protecció per al poeta. Amb Raquel, Margarit es refereix a una
determinada concepció de l'amor, segons la qual l'home pot dormir tranquil
dins el domini del Mal; un amor concret vers una persona que ha estat un
gran estímul en la vida i l'obra del poeta, segons ell mateix declara en una
entrevista de l'any 1982. 32 El poeta apercep el món a través de l'estimada i el
veu en els seus ulls. La visió, plácida, és destruida més endavant en alguns
poemes de Llum de pluja, i sobretot a Edat roja, perqué ara la quotidianitat de
l'amor ho ha arrasat tot. De fet, la rutina diária que descriu Llum de pluja
quant al tema amorós ja insinua una aventura amorosa que tindrá tres fases:

30	 Margarit 1990: 67.
31	 Joan Margarit: L'ordre del temps: poesia 1980-1984, Barcelona: Ed. 62, 1985, pág. 207.
.42	 El Noticiero Universal, 11 de maro de 1982, pág. 21.
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en la primera, que es desenvolupa a Llum de pluja, l'experiencia diária de
l'amor fa que el poeta s'allunyi de Raquel:

L'amor que tant costi bastir
amb castells a la sorra l'ha arrasat
la mar quotidiana."

O bé

La pluja d'una tarda de diumenge
a vegades s'assembla al nostre epíleg.-"

En la segona fase, el poeta, un Ulisses allunyat de Penélope, s'aboca a l'amor
de Calipso. Ara l'experiencia amorosa és intensa, perillosa, incerta. Es l'intent
de plenitud de l'amor, a la qual el poeta sap que no arribará mai. És també
l'amor ambivalent, que redimeix peró que també destrueix:

Tant de temps per aprendre que fas tard
al gran amor. Que mai no hauris viscut
cap edat d'or. Les roses de Ronsard
mai no seran perfum en els teus ulls,
i la tardor no les despullari
de lents pétals als bracos de ningú.
Has colgat amb l'oblit tots els miralls
com feien a les cases dels difunts.
No tornaran les dones amb les quals,
per un instant efímer de tendresa,
canviaves els anys de solitud.
Perque a la vida la tardor és arden,
en les hores d'angoixa no podrás
estimar ni la dona que has perdut."

També com Ulisses, el poeta retorna en un tercer moment a l'amor asserenat
i tranqu•litzador per al seu estat d'ánim aspre i angoixat, que és Raquel. Així
és com a Els motius del llop la dona pren la veu del poeta i, de nou a la
manera de Penélope, ofereix la seva companyia al navegant:

33	 Joan Margarit: Llum de pluja, Barcelona: Península; Ed. 62, 1987, pág. 21.

34	 Margarit 1987, pág. 25.

35	 Margarit 1990: 42.
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Com l'enginyer naval I'únic vaixell
que va arribar a bastir en la seva vida
quan vinguis a amarrar t'esperaré
en la boca del port a trenc de dia."

Prengui la faceta que prengui l'experiéncia amorosa, Margarit sempre fa
ús de la mateixa imatgeria básica: ulls i mans utilitzats alhora com a subjectes
i com a objectes de la contemplació. I aquesta és una constant no solament
deis poemaris en llengua catalana; sinó també deis escrits en castellá, on
l'associació mans-ulls ja és emprada com a forma de coneixement de l'entorn
i de l'estimada."

Vinculada al tema de l'amor, Margarit fa sorgir en alguns moments la
figura de Pilla del tresor; o sigui, la recerca de l'ideal, al qual aspira el poeta,
sempre sabedor que l'illa és l'espai mític a qué mai no accedirá:

L'illa del tresor és el lloc on t'estimbarás, perque no hi arribarás mai; perci des del moment
en qué hi penses, hi penses amb una cena nostalgia, i quan Pilla adquireix en tu una
importancia massa gran, massa real, acaba absorbint la teva vida. L'illa pot arribar a
esdevenir un personatge perillosíssim, fins i tot demoníac i maléfic, perque és destructor i
tu el comentes a buscar, tot i que havies partit de la base que no existeix. Quan comentes
a buscar aquest somni irrealitzable que és Pilla del tresor, el pots arribar a concretar en
coses, i aleshores el fracs és garantit. L'illa del tresor és un personatge que has de tractar
amb un mínim de seriositat; encara que aleshores Chi puguis ensopegar d'una manera molt
greu, que és sempre el risc de la poesía, perque els temes sobre els quals escrius, els has de
viure seriosament, i aixó, a vegades, és molt perillós."

El sentiment de destrucció o d'autodestrucció és un altre component de
la poesia de Margarit. Certament el temps és el principal element que
collabora en la certera de la derrota que apercep el poeta:

La vida representa
no només la victória del temps
sobre nosaltres."

36	 Margarit 1993: 44.
37	 Vegeu, per exemple, els diferente valors i mansos que les mans van prenent a través deis

poemes de Cantos para la coral de un hombre solo, Barcelona: Vicens-Vives, 1963, págs. 38,
39, 56, 57, 59.

38	 Entrevista inédita amb Joan Margarit (8 de maig de 1992).
39	 Margarit 1990: 46.
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Quan et fas vell
lluent, fugag com un mal esperit
el temps et deixa sol. Només procura
que haver estat derrotat tingui un sentit."

El sentiment de pérdua, d'aillament, d'angoixa és expressat a partir d'unes
circumstáncies própies, peró quotidianes; unes circumstáncies que podrien ser
les de qualsevol lector, el qual comparteix, doncs, l'experiéncia de Margarit,
s'hi sent proper i fins i tot identificat. D'aquí la forÇa d'aquesta poesia, a la
qual l'autor ha traslladat assumptes matrimonials, problemes familiars, afers
amorosos, temes d'arquitectura, époques de la ciutat de Barcelona, diferents
indrets de la geografia on ha viscut, personatges de la história més recent,
restes de conversacions.

Mentre que en els llibres del primer període Margarit intenta transcendir
la realitat de qué s'ocupa, en els del tercer moment, precisament quan está
duent a terme el propi projecte poétic, Margarit adopta una expressió més
directa, més aspra, sense cap concessió a la ritualització. El poeta imposa a la
seva visió poética uns límits que volen fer d'aquesta visió una descripció clara
d'alló que els seus ulls capten. Qualsevol aproximació a la veritat o al
significat de les coses resideix en l'ámbit de la quotidianitat, observada amb
gran lucidesa, sense autoatorgar-se cap mena de complaenÇa ni d'amable
engany. En síntesi, diríem que Margarit es malfia del sentimentalisme i de la
retórica. El poeta expressa la seva insatisfacció, el sentiment de derrota,
d'aillament, amb duresa i amb angoixa. I el cúmul de detalls i de cir-
cumstáncies de qué se serveix per a fer-ho; és a dir, l'anécdota mateixa, no és
tan important com ho és la impressió d'autenticitat que se'n deriva i que
arriba al lector.


