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SerCarles
Miralles

L a setmana passada va morir
l’hel·lenista, professor, assagis-
ta i poeta Carles Miralles i, de
seguida que es va saber la notí-

cia, vaig rebre un missatge de la meva
amiga Henar Morera que havia estat
alumna i deixebla seva al departament
de Grec de la Universitat de Barcelona a
començaments dels anys vuitanta.Mira-
lles havia estat també professor de l’as-
signatura Introducció als Estudis Litera-
ris que es van inventar en un moment
que hi havia bufetades per estudiar filo-
logia i van pensar que abans que la gent
comencés a especialitzar-se (a tots els
departaments hi havia alumnes a carre-
tades) calien uns principis generals. Ve-
níem de l’institut o de l’escola privada,
on havíem tingut bons professors de lite-
ratura, que generalment se centraven en
la novel·la contemporània. A l’escola Vo-
ramar, amb catorze o quinze anys,
ManuelNavarra ens feia llegir JuanGoy-
tisolo (gràcies!), a l’acadèmia ResNostra
Clelia Cisternas ens parlava dels escrip-
tors del boom alguns dels quals –estava
casada amb un nebot de Rafael J. Sen-
der– coneixia personalment.
Enfront d’aquella literatura viva imili-

tant deBUP i deCOU, aquelles introduc-
cions de primer de filologia van ser una
benedicció del cel. Esperança Borrell
ens feia traduir l’episodi de licantropia
de les Nits àtiques d’Aule Gel·li. Encara
ara hi penso quan passo davant de les
tombes romanes de la plaça Villa deMa-
drid, un indret molt semblant al fossar
on apareix l’home llop del segle II. Me
n’hauria anat de genolls a fer llatí.
Raquel Asún era una jove professora de
literatura espanyola que ens parlava de
La Celestina, i que ens va descobrir la
gran filologia hispànica. Anàvem a la lli-

breria Herder del carrer Balmes i ens
compràvem amb devoció el llibre de
María Rosa Lida de Malkiel. Per menys
de res m’hauria fet hispanista.
D’aquests amors dels divuit anys, Mi-

ralles va ser el més arrebatador i perdu-
rable. Després dels quatre conceptes ge-
nerals, va dedicar el curs a parlar delmi-
te de Narcís, començant per la tradició
clàssica i acabant –ooooh!– per l’Orfeu
de Jean Cocteau, amb una aturada al
poema VI de Les Elegies de Bierville de
CarlesRiba. Tots volíem serCarlesMira-
lles. Aquella barreja de timidesa i sorne-
gueria, la manera sensacional com ana-
va desenvolupant els arguments fins arri-
bar a un punt màgic i electritzant. Fins i
tot la manera com, per trencar el gel
abans de començar la classe, deixava ra-
jar un comentari sobre les eleccions fran-
ceses o sobre el barber que l’havia esqui-
lat el dia abans. L’Henar m’explica que,
fascinada per la manera com treia el pa-
quet de tabac, i com es passava el cigar-
ret d’una mà a l’altra mentre elucubrava
àgilment, va començar a fumar. Quina
sort haver tingut un mestre com Mira-
lles i quina enveja de l’Henar que, com
que va fer grec, el va tenir quatre anys. I
quin greu no haver-li pogut agrair aque-
lles classesmeravelloses, dir-li tot el que
hi vam aprendre i com el vam estimar.

Jaume Cabré, després de la presentació del seu llibre d’assajos a la Casa del Llibre
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L’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana va fer públic ahir un co-
municat en el qual exposa la seva alar-
ma per les conseqüències que pot tenir
per al sector editorial el tractat de lliu-
re comerç entre els Estats Units i la
Unió Europea, conegut com TTIP
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership).
“Ambel redactat actual, el sector del

llibre està greument amenaçat, perquè
lesmesures de protecció del sector cul-
tural, l’excepció cultural –en relació
amb la diversitat cultural i lingüística
de la UE i les polítiques públiques de
promoció cultural– només inclouen la
indústria audiovisual”, es diu en el co-
municat.
L’associació d’escriptors diu que

“sorprenentment, el sector de l’edició i
del llibre està classificat en l’epígraf
serveis empresarials i, per tant, es veu-

ria afectat de ple per les mesures de
desregulació del mercat incloses en el
TTIP. Aquest tractat toleraria els pro-
grames de promoció i de protecció de
la cultura només en el cas que fossin
no discriminatòries, condició que po-
dria comprometre els ajuts públics a la
creació i altres mesures protectores
com el preu fix del llibre o les políti-
ques de préstec públic”.
L’associació ha demanat el suport

dels eurodiputats catalans, en el marc
d’una campanya de conscienciació or-
ganitzada per l’European Writers
Council, que aglutina les associacions
d’escriptors d’Europa.
De moment, Syriza, que governa

Grècia, ja hamanifestat el seu veto a la
firma del tractat.c

JOSEP MASSOT
Barcelona

J aume Cabré és un creador
d’històries a foc lent a qui li
agradaria l’acudit que expli-
cava Samuel Beckett: un
client irromp aïrat al taller

d’un sastre que es demora massa en la
confecció d’uns pantalons, increpant-
lo: “Déu va fer el món en sis dies, i vos-
tè no és capaç de fer-me uns pantalons
en sis mesos!”, I el sastre, impertèrrit,
li respon: “Però senyor, miri el món i
miri els seus pantalons”.
Cabré va publicar Jo confesso ja fa

quatre anys i no té ni nou llibre de re-
lats ni nova novel·la amb els quals apai-
vagar un editor o els seus lectors, impa-
cients per la demora. Com a aperitiu
literari ofereix ara Les incerteses
(Proa), un conjunt de reflexions sobre
el seu procés creatiu que oculta al seu
interior un relat de ficció a tall d’exem-
ple didàctic de la seva manera de fer.
En un capítol del llibre, Cabré explica
comuna lectora deVarsòvia li va dema-
nar per què havia enviat una greu ma-
laltia a un dels seus personatges. I Ca-
bré li va respondre: “Perquè sóc Déu”.
Comque l’autor-creador és Déu, intro-
dueix entre pàgines de reflexió unahis-
tòria de ficció, un McGuffin que acaba
sent llançat a un riu perquè es perdi no
se sap on.

L’autor és Déu, diu Cabré, però
“sempre tinc posat l’ull en el lector. Un
lector abstracte que m’ofereix una mi-
rada exterior. Un llibre, una partitura
o una obra d’art no es completa fins
que és llegida, escoltada o vista”.
“Les incerteses –diu l’autor– és una

fugida terapèutica de l’ombra massa
allargada de Jo confesso”, un pal·liatiu
del dol que li va suposar acabar el món
d’una novel·la que el va obsessionar du-
rant vuit anys. “És una cos que em sol
passar. Vaig escriure els assajos d’El

sentit de la ficció per posar distància
amb L’ombra de l’eunuc. I vaig fer el
mateix ambLamatèria de l’esperit des-
prés d’acabar Les veus del Pamano. Es-
criure és molt difícil i commés vell em
faig, més difícil em resulta”.
Els qui el coneixen saben que si se li

pregunta si està treballant en un nou
projecte, contestarà: “Sempre tinc co-
ses al cap. Mai no sé si el que estic fent
acabarà sent una novel·la. La màquina
està engegada perquè estic escrivint co-

ses, però no hi ha garanties que el que
acabaré escrivint sigui una novel·la”.
Les incerteses és un llibre d’anota-

cions precipitades en el qual JaumeCa-
bré va desgranant idees sobre literatu-
ra i escriptura, sobre el poder del llen-
guatge, la necessitat de rellegir per sa-
ber quant ha canviat un respecte de la
primera vegada que va llegir el llibre,
comentaris sobre els seus personatges,
cites de lectures d’altres llibres o refe-
rències a amics escriptors, com Joan
Margarit o Narcís Comadira. O sobre
Manuel de Pedrolo: “Recordo que tre-
ballava en una benzinera de la Segarra
i ens posava gasolina en el dipòsit del
cotxe i després ens servia un cafè,
perquè ho feia tot. Ara, per cert, aques-
ta benzinera l’han tancada, ja no
existeix”.
El llibre es titula incerteses i Cabré

és un expert en incerteses. “Primer
–diu– vols pujar un 2.000, després un
3.000 i al final vols atrevir-te amb un
4.000 sense oxigen”. I després de fer
una pausa, continua dient: “Bé, encara
que no sé jo si he pujat algun 2.000, ni
un 1.000, ni tant sols un 250”. I més
endavant. “Una vegada vaig dir que
desconfiava dels novel·listes que no lle-
gien poesia i ho he anat repetint al
llarg dels anys. Ara, avui no sé si ho
mantinc. Potser sí, La poesia és la pa-
raula sola, nua, sense necessitat d’argu-
ment”.c

Dels nostres amors
d’estudiants de divuit anys
Miralles va ser el més
arrabatador i perdurable

El tractatTransatlàntic deixa
el llibre sense excepció cultural

JaumeCabré publica les seves reflexions sobre el procés creatiu

Confessions literàries

‘Les incerteses’ és una
fugida terapèutica de
l’ombra massa allargada
de ‘Jo confesso’
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