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Sampere rep el premi Jaume Fuster
El poeta acaba de publicar «El gratacel»
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El poeta Màrius Sampere ha rebut el
reconeixement dels companys de professió, que li
han concedit el premi Jaume Fuster de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
(AELC). Amb 81 anys, acaba de publicar la seva
primera novel·la, El gratacel, en què continua la
reflexió sobre la condició humana present en tota
la seva obra.
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«Com m'agrada escriure en una llengua que diuen que
es mor...» Màrius Sampere va voler celebrar el premi
llegint algun dels seus versos, com ara aquest que ja
va recitar a Frankfurt el 2007. «Mentre jo no m'hagi
exhaurit del tot no s'exhaurirà la llengua catalana», va
sentenciar. El premi Jaume Fuster és fruit del vot
El poeta Màrius Sampere, ahir, a l'Ateneu Barcelonès.
popular dels 1.100 escriptors membres de l'AELC, que
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reconeixen una trajectòria significativa de les lletres
catalanes. «Això em colpeix molt i dóna sentit, potser
final encara no, a la meva vida», va subratllar l'autor. Visiblement emocionat –Sampere va evocar el seu germà,
que va morir de càncer de pulmó, igual que Fuster–, el poeta va recordar les dificultats que va tenir per fer-se un
lloc en la literatura del país. «Hi havia molta competència, amb tres o quatre noms com Espriu i Foix, i acostar-se
a aquests noms era perillós, gairebé sacríleg.» Nascut a Barcelona el 1928, va guanyar el Carles Riba el 1963
amb L'home i el límit. «Va irrompre a contracorrent, quan no se l'esperava», va recordar ahir el també poeta
Carles Duarte, que en va destacar l'etapa de Columna als anys noranta, esperonat per l'editor Àlex Susanna,
com la més fructífera de Sampere, amb títols com ara La taula i les estrelles, La cançó de la metamorfosi i
Demiúrgia, per ser reconegut definitivament amb Les imminències (2002). Recentment ha publicat L'estació dels
espiadimonis, La ciutat submergida (amb obra inèdita desconeguda fins ara) i El gratacel, la seva primera
novel·la, en què aborda els grans dilemes de l'existència en un edifici que simbolitza una «societat complexa i
difícil d'interpretar». Diu Sampere que de jove llegia molta filosofia (Kant, Descartes...) i que sempre havia volgut
fer un llibre per «desmentir els errors» d'aquests filòsofs. «Amb la poesia puc dir tot el que vull», explica. «Quan
de jove em parlaven de Déu, pensava que tot era mentida, i amb la literatura he mirat de demostrar la meva
veritat, la meva realitat, amb fracassos continus, guerra, dolor i mort», assevera. Màrius Sampere continua
escrivint, llegeix cada dia i és jurat de diversos premis de poesia. «No m'estic quiet», adverteix. Carles Duarte el
va reivindicar com una «columna central» de la literatura catalana que hauria de ser traduït a altres llengües
perquè és «una de les veus que millor ens pot representar».
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