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Maillol a Grècia i Obiols a Itàlia.
Carles Santos, el piano a escena.
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Un universitari de cap a peus

Carles Miralles encetava, just a setanta anys, un nou 
període de professor emèrit a la Universitat de Barce-
lona, la seva universitat. No podria dir si li feia peça 
passar a ser catedràtic emèrit, ni si el fet de la jubilació 
li feia forat. Quan li ho preguntaves evitava de dir-ho. 
Deia que tot seria una continuïtat, tot i que amb la mei-
tat del sou: conservaria el despatx i els companys del 
Departament, faria algunes classes de postgrau, conti-
nuaria anant a La Valenciana a fer el cafè de mig matí i 
sentiria la il·lusió i l’estímul de sempre per estudiar els 
grecs clàssics i els poetes catalans, per remenar el vell 
i el nou de cada una de les dues cultures, que per a ell 
eren una continuïtat. Què més podia faltar-li?

L’activitat intel·lectual de Carles Miralles, ultra la 
seva vocació poètica, la va exercir fonamentalment en 

De mestres i de companys: que pocs que en van 
quedant! A la memòria de Carles Miralles

per M. Teresa Cabré

«La saviesa no fa més feliços els homes, però si els homes volen ser 
justos, bons, els clàssics hi ajuden» (Carles Miralles, 2009)

dos organismes: la Universitat de Barcelona i l’Institut 
d’Estudis Catalans. El tret més pròpiament rellevant 
que el va caracteritzar en el seu servei a ambdues insti-
tucions va ser el de ser una persona entregada, lliurada 
a la institució sense perdre el sentit crític, disposada a 
servir-la des d’una posició sempre ajustada i reflexiva.

Com a universitari, Carles Miralles va ser una per-
sona generosa, un acadèmic de cap a peus, professor, 
investigador i gestor. Va saber crear amb els seus en-
senyaments a l’aula, i més enllà de l’aula, un cercle de 
deixebles que, en ocasió del seu homenatge a la Uni-
versitat de Barcelona el dia 30 de setembre de 2014, 
el reconeixien explícitament com a mestre, la màxima 
consideració que els qui es dediquen en cos i ànima a 
l’ensenyament poden tenir.

Haver reeixit a concentrar al seu voltant un grup 

Carles Miralles (1944-2015) ens 
va deixar el passat 29 de gener.
Va exercir l’activitat de 
professor, investigador i gestor 
a la Universitat de Barcelona i a 
l’Institut d’Estudis Catalans.
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d’estudiants interessats per les lletres gregues, haver 
aconseguit mantenir-los com un equip cohesionat du-
rant tant de temps, haver-los conduït al doctorat i a la 
consolidació com a professors universitaris no és una 
tasca que moltes persones acompleixen. Carles Mira-
lles no solament la va fer amb èxit, sinó que no estava 
disposat a parar. Volia continuar a la Universitat i con-
tinuar fent aquesta tasca tan alta de crear continuïtat 
investigadora i cultural per molt que allò que prevalgui 
avui dia sigui ruptura i discontinuïtat.

Tal vegada, aquesta dedicació, la hi va inspirar l’ex-
periència. Ell se sentia en deute amb dos grans profes-
sors que van orientar la seva trajectòria universitària: 
Josep Alsina i Antoni Comas. Així ho diu en la seva 
intervenció en l’homenatge que els seus col·legues i 
deixebles li oferien amb motiu de la jubilació: «Josep 
Alsina i Antoni Comas, sense ells em costa molt pen-
sar-me a mi mateix. Els dos em van agafar per la mà i 
em van portar a Riba.»

Carles Miralles volia estudiar filologia romànica, 
però va fer filologia grega per motius ben pràctics, grà-
cies, segons ell mateix confessa, als consells d’Alsina i 
Comas, que li van fer veure que si feia romàniques per-
dria el que sabia de grec, i que, en canvi, si feia grec, no 
sols conservaria aquesta llengua, sinó que li facilitaria 
el camí per a comprendre el provençal i el francès me-
dieval. Va seguir el seu consell. «Vaig trobar», diu ell 
mateix en l’entrevista que va fer-li Montserrat Tudela 
per a la revista «Auriga» el 2009, «que era un pen-
sament altament econòmic. Tot i que molt aviat vaig 
veure que els grecs m’acabarien xuclant. Tanmateix no 
n’estic penedit!»

Es va llicenciar en filologia clàssica i tot seguit va fer 
el doctorat en un any sota la direcció de Josep Alsina. 
Quan tenia solament 25 anys va passar a ser professor 
adjunt del Departament de Grec de la Universitat de 
Barcelona i als 26 ja va guanyar una plaça d’agregat 
al mateix Departament. Són ben reals les paraules de 
Francesca Mestres a la introducció de la revista «Au-
riga» de 2015 quan comenta el gran contrast que hi 
havia entre un Carles, amb una carrera tan ràpida que 
a 22 anys era doctor i professor de filologia grega i ja li 
havien donat tres premis literaris, i el Carles que sem-
pre tenia temps, que semblava que anava a poc a poc 
fent les coses, que es prenia per a cada cosa el temps 
que considerava que calia.

La seva preparació li va permetre lligar l’antiguitat 
clàssica amb la literatura catalana del segle XX. Per a 
ell, formaven una continuïtat que calia posar en relleu. 
Sempre va defensar que no eren dues literatures dife-

rents, sinó una de sola, i que l’important en un filòleg 
i crític literari era saber llegir i escriure, més que no 
pas estudiar: «El meu tracte amb la literatura és llegir i 
escriure. L’altre és l’ofici.»

La docència li agradava. Sempre considerà que un 
professor universitari només interessat per la investi-
gació no era complet. Així ho va saber transmetre als 
seus deixebles des de ben aviat. Pau Gelabert, en l’ar-
ticle «L’enutjós silenci d’un despatx buit» publicat al 
darrer volum de la revista «Auriga», diu: «De Carles 
Miralles vaig aprendre que un professor ho és per voca-
ció i voluntat de servei als alumnes o no ho és.»

I era ben cert. Tenia una idea tan estrictament mo-
ral de la Universitat i del privilegi que suposava for-
mar-ne part que deia sense cap embut: «La Universitat 
dóna molt a les persones, una vida personal fructífera. 
I crec que el que reps has de tornar-ho. Tornar-ho al 
bé comú.»

Per a ell, la docència era molt més que una simple 
transmissió d’informació. La seva idea de professor 
era la que havia vist en alguns dels seus mestres a la 
Universitat de Barcelona durant la seva carrera: «A la  
Universitat d’aleshores els professors bons eren pro-
fessors amb molt de fonament, que servien per a pràc-
ticament tot, amb una base sòlida.» Per això va poder 
exercir de filòleg en un sentit ampli. En els seus inicis 
professionals no sabia ben bé què significava ser filò-
leg, però amb els anys se’n va anar fent una idea clara 
i així ho va manifestar: «Ara em sembla que sé què 
és un filòleg, i aquest sentit és el que explica que jo 
sigui polièdric, que hagi anat a buscar la paraula allà 
on m’ha semblat: a Kavafis, a Riba, a Ferrater...» Heus 
aquí, doncs, el que ell considerava que era fer de filò-
leg: buscar la paraula.

Era crític amb la Universitat actual per la deixadesa 
dels estudis d’humanitats, per la manca d’interès cul-
tural i pel seu mercantilisme. Considerava que la Uni-
versitat actual exigia tant als seus membres que els feia 
entrar per força en una especialització que els limitava. 
La Universitat havia de saber quin paper havia de te-
nir i la seva universitat d’estudiant li havia donat unes 
bases que la universitat d’avui ja no donava: «Ara es 
tendeix, potser perquè s’exigeix massa, a tancar-se en 
la seva parcel·la. Crec que era millor la curiositat intel-
lectual amb tota la seva ingenuïtat.»

Era també crític amb la gestió política de la cultura: 
«És una situació molt dura com està situada la cultura 
en el món; millor dit, com no està situada la cultura 
en aquest món.» El preocupava que des de la Manco-
munitat no hi hagués hagut una política cultural clara, 
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que la cultura depengués del mercat i que la trivialitat 
cultural hagués ocupat el lloc que corresponia ocupar a 
la cultura en sentit recte: «Els noucentistes van establir 
que això [col·locar-se en la modernitat] ho havien de 
fer, sobre una base sòlida i en tots els camps, entorn 
de la llengua.»

Però un ictus, un maleït ictus, el va fraccionar en 
dos: «Ictus, aquesta paraula grega que m’ha amargat la 
dedicació a les tragèdies d’Èsquil, en part, el temps de 
lleure estiuenc...», deia en la darrera publicació que va 
escriure, ajudat per la seva néta, amb motiu del seu ho-
menatge. Un ictus, del qual esperava sortir i recuperar 
el que ell en deia «la personalitat», va truncar, primer 
només momentàniament, la materialització d’aquesta 
vocació, sense afectar la voluntat de ferro que el carac-
teritzava.

Carles Miralles i l’Institut d’Estudis Catalans

Carles Miralles va ser elegit membre de la Secció Filo-
lògica de l’Institut d’Estudis Catalans el 1991. Des de 
1979, però, presidia la Societat d’Estudis Clàssics, filial 
de l’IEC. La va presidir durant tretze anys, fins a 1992, 
i, en el context de la Societat, va fundar i dirigir la re-
vista «Ítaca».

Com en la Universitat, l’actitud de Carles Miralles a 
l’Institut d’Estudis Catalans va ser de lleialtat, de reco-
neixement i de servei. Creia en l’Institut sense deixar 
de ser-ne crític. Reconeixia amb respecte el paper que 
l’IEC havia exercit en els anys de negra nit i, com en 
el cas de la literatura, creia que no es podia construir 
el present ni el futur sense comptar amb el passat: 
l’Institut era el símbol de la continuïtat, representava 
la voluntat d’un poble de ser culturalment a través de 
la llengua.

Aquest respecte envers l’IEC com a institució el va 
dur a acceptar càrrecs de gestió, a la Secció Filològica 
com a secretari durant un dels mandats de Joan A. Ar-
genter (1995-1998) i com a secretari general de l’Institut 
en el darrer mandat de Manuel Castellet (1998-2002). 
No es mantenia, però, en els llocs administratius més 
de quatre anys; en canvi, a la presidència de la Comis-
sió Lexicogràfica, s’hi va trobar còmode i realitzat: «Els 
darrers cinc anys he compaginat la meva feina com a 
hel·lenista amb altres derivades del fet de ser membre 
de l’IEC en la seva Secció Filològica. Els meus com-
panys van trobar que podria ser útil per als treballs de 
la Comissió de Lexicografia. N’he esdevingut president 
i els temes de lèxic m’han semblat més i més interes-
sants», diu a la seva darrera intervenció pública amb 
motiu de l’homenatge de setembre de 2014. 

Va ser designat president de la Comissió de Lexico-
grafia de la Secció Filològica en el període d’elaboració 
de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana 
i en aquesta responsabilitat no sols s’hi trobava de gust, 
sinó que sentia que podia aportar-hi una feina útil a 
partir de la seva formació com a filòleg i com a hel-
lenista. S’hi sentia tan bé que ni l’ictus el va fer desistir 
d’abandonar el càrrec. Volia recuperar-se per incorpo-
rar-se de nou a les reunions. En teníem una d’aparau-
lada per fer-la a casa seva una setmana després de la 
seva mort.

Durant el període en què va ser-ne president, la 
Comissió va elaborar, a partir dels treballs de les Ofi-
cines Lexicogràfiques, la segona edició del diccionari, 
va mantenir-ne l’actualització i va encetar la reflexió 
per a l’elaboració d’un nou diccionari normatiu que ha 
de superar el període lexicogràfic iniciat per Pompeu 
Fabra sobre la base de la selecció dels usos reals del 
parlants recollits al Corpus Textual de l’IEC. Fruit de 
les reflexions conjuntes dels membres de la Comissió, 
no sempre exemptes de discussió, són els tres docu-
ments de base del nou diccionari: El model de llengua 
del diccionari, La representació de la variació geolectal i La 
representació de la variació funcional, encara pendents 
de publicació a la sèrie «Documents de la Secció Filo-
lògica».

Les reunions de la Comissió estaven clarament mar-
cades pel seu tarannà conversador i cultament diletant. 
Mai no començàvem a l’hora, perquè, tot i ser puntu-
als, el Carles sempre encetava temes de conversa: sobre 
la presentació d’un llibre, o una traducció, o una obra 
de teatre, o simplement sobre una paraula. Li agradava 
que l’escoltéssim. Sempre vaig pensar que reblava la 
construcció d’una idea exposant-la. El mateix feia quan 
tractàvem un tema que formava part del grup de mots 
a discutir en aquella sessió: quan semblava que ens 
havíem posat d’acord amb una solució, ell, amb un dis-
curs no exempt de retòrica, però ple de coneixement, 
tornava enrere i no deixava tancar la discussió fins que 
n’estava molt segur. I ens obligava a argumentar més 
i més per convèncer-lo. I si després de donar-hi més i 
més tombs encara no n’estava convençut, tot i que la 
resta en tinguéssim una idea clara, adoptava aquell to 
concessiu que el caracteritzava i acceptava la solució 
amb l’aire d’aquell qui deixa la responsabilitat de la de-
cisió als altres, que no acaben de fer-se càrrec del tot 
del tema en qüestió. La seva dèria era «burxar en les 
paraules fins a arribar al cor», tal com diu ell mateix 
en el seu discurs de setembre de 2014 a la Universitat 
de Barcelona.
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Era cert, i així ho deia, que ell no sabia lexicografia. 
Quan deia això, es referia a la lexicografia teòrica, a 
la tècnica lexicogràfica moderna; però sí que sabia de 
diccionaris, perquè n’era un usuari excepcional, però 
sobretot sabia de paraules: «Les paraules diuen el món. 
Sense elles el món no existiria, l’ordre del món, natura i 
cultura. Què serien les coses sense els mots? Un seguit 
d’objectes, una massa informe; no res, el desordre.»

Si no hagués sabut de paraules, de quin valor lin-
güístic, més enllà del comunicatiu i representatiu, te-
nen les paraules, no hauria pogut fer aquest comentari 
tan precís: «No és igual el cor que el cor d’algú que té 
un bon cor o que no en té.»

I sabia sobretot el profund sentit de les paraules i 
les seves propietats intrínseques: «La paraula té dins 
la raó de les coses, i en diem enraonar, de mirar d’en-
tendre’ns els humans. Enraonar vol dir, com a mínim, 
dues persones. Enraonar és compartir la paraula [...], 
és posar-la en el mig i que tots siguem iguals a l’hora 
d’usar-la; és enraonar ordenadament: escoltar i parlar; 
és doncs la més política de les virtuts, des del punt de 
vista de la democràcia.»

El fragment següent, extret del seu discurs patriòtic 
a l’Institut amb motiu de la Diada de l’11 de setembre 
de 2013, mostra fins a quin punt la seva idea de les 
paraules tenia una base profundament lingüística, tot 
i que ho expressés amb mots de poeta: «Amb l’ús les 
paraules es gasten i es fan opaques. L’esparver va volar 
d’esparverar (i d’esparverament i d’esparverador) tal 
com l’or va volar dels diners, monedes o bitllets...»

Però al costat d’aquesta reflexió tenia el sentit ribià 
del valor social de les paraules quan deia que les parau-
les són entre nosaltres per entendre’ns, i no per enten-
dre-les, que no estem per elles, que ens en servim: «En 
la comunicació, les paraules no s’usen pel que són, ni 
pel que representa que són, sinó pel valor, en concret, 
que els que intervenen en l’intercanvi els atorguem.»

Carles Miralles, però, no podia ser un lingüista com 
ho som els qui no hem estat realment filòlegs. Per a ell, 
les paraules, la llengua, tenien un sentit més enllà de 
la formalitat i l’estructura. No en va era també poeta i 
sabia que les mateixes paraules servien per a comuni-
car un món real i un món construït poèticament: «La 
poesia transforma el món i en mostra les diverses ca-
res; va més enllà de la realitat de cada dia, o del que 
solem anomenar realitat [...], transforma la realitat amb 
els mots del diccionari; amb els que usem per enten-
dre’ns, però comprometent-los de manera única, en 
un conjunt on cada mot pugui ser entès per ell mateix, 
més enllà de l’ús de cada dia.»

I com que la veu de poeta de Carles Miralles se 
m’imposa cada cop més, cada vegada que em ve el seu 
record a la ment, més enllà de la seva participació en 
la discussió de les paraules «de cada dia» per al diccio-
nari, deixeu-me acabar aquest text de record i reconei-
xement amb el fragment de poema que va dedicar al 
doctor Badia en ocasió del Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes: «Volem agrair-te la mica de serena / 
rauxa que en els teus ulls sabem veure, fulgent / i justa 
com la mà de la brisa als cabells / d’or del blat que ens 
has encès amb el teu sol de seny.»

També a tu, Carles, volem agrair-te aquests setanta 
anys de continuïtat cultural, de treball incansable, d’es-
perança en el futur... I el teu tarannà dialogant, el teu 
cor obert a l’amistat i al servei constant a les persones. 
La imatge que tu tenies de tu mateix coincideix amb 
la que sempre portarem amb nosaltres: «Sóc una per-
sona que encara té fe en les persones, en la vida, en el 
treball i en la lluita, per a la qual la literatura i la cultura 
formen part d’aquesta fe en les persones i en la vida.»
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