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La Demarcació de Girona presenta  
“CÀLCUL D’ESTRUCTURES” de l’arquitecte JOAN MARGARIT 

 
 
Girona, a 25 de maig de 2005.- La Vocalia de Projecció i Cultura de la Demarcació de 
Girona del Col· legi d'Arquitectes de Catalunya, en col· laboració amb la Cooperativa 
d’Arquitectes Jordi Capell, presenta el llibre “CÀLCUL D’ESTRUCTURES” de 
l’arquitecte Joan Margarit el proper dijous 26 de maig a les vuit del vespre a la 
Sala Rafael Masó (Pl. Catedral, 8 - Girona). La presentació anirà a càrrec del mateix 
autor. 
 
“CÀLCUL D’ESTRUCTURES” és un recull de 67 poemes escrits amb la intenció de 
què el lector els entengui. És una poesia escrita sense ornaments, amb un llenguatge 
planer, de temes propers on hi trobem l’enyorança de la seva filla morta molt jove, la 
sensació del temps que passa de pressa i, el sexe. Margarit diu en el pròleg del llibre 
“L’absurd que ha provocat l’allunyament de la poesia per part de molts lectors i 
lectores, en una mena de cerimònia d’autodestrucció d’alguns intel· lectuals que 
semblen aspirar a una poesia que no diu res llegida per ningú”.  
 
 
“CÀLCUL D’ESTRUCTURES” el formen els següents poemes: Autorretrat amb mar; 
Perdiu jove; Dèbil claredad; Escrits i cambres; De la soledat; Final de dia; Secrets; 
EsPujol; Últims combats; Matí al cementiri de Montjuïc; Tango; Seguretat; Carrer 
Entença; Passant per davant del Terramar; Del viatge de noces del pare i de la mare; 
Autopista; Aeroport d’Atenes; Paisatge de la Conca; Càlcul d’estructures; El fill del 
capità Grant; Naufragis; Dotmitori; Final d’un conte; Escena; Vells telenotícies (1960); 
Conversa; Els anys que tindríeu; París; Platja dels morts; Recompte; Primer record; 
Lluna de Beirut; El pont del ferrocarril; Seduccions d’estiu; Enderroc del Carrau Blau; 
Homenatge; Preguntar; Poema d’aniversari; Evocació; Insomni; Dues fotografies; 
Última notícia; La merla; Venècia; Interior; Discurs del mètode; El Price, 1948; Cala 
Sant Vicenç; Retrat a la manera de Hopper; El nebot de Van Gogh; Refugis; Platja de 
setembre; Infidelitats; Finestra; Tres dones; Balada del vell marcant; Capaltard des de 
la terrassa; Adéu a l’oncle Lluís; La dansa de l’amor; Envestides de l’oblit; Costa de 
poetes; Tres poemes americans; Després de somiar amb tu; En contra a Mèxic; 
Recital; Tornant a casa; i Els morts. 
 
 
 
Clica aquí per descarregar-te la coberta del llibre 
 
Clica aquí per descarregar-te llistat de Publicacions del CoAC 
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BREU PERFIL JOAN MARGARIT 
 

 

Neix a Sanaüja l’any 1938. És arquitecte i catedràtic jubilat de càlcul d’estructures a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Ha publicat, entre els seus llibres de poesia, Els Primers Freds. Poesia 1975-1995; 
Estació de França; Poesia amorosa completa; Joana i Càlcul d’Estructures. 

 

Autor  
Joan Margarit  
  
Format  
175 x 130 mm   
 
Pàgines  
112 
 
ISBN  
84-8437-765-2 
 
Data publicació  
Gener 2005  
 
Preu Llibre  
11 € (iva inclòs)  
  
Edita  
Edicions Proa 



POEMA CÀLCUL D’ESTRUCTURES  
 

Joan Margarit 
 
Ara aquesta ciutat ja no ve amb mi, 
al meu costat, per fer-me companyia, 
ni m’empara del vent i de la pluja. 
Allò que vaig pensar-me que apreníem 
-els temples grecs, el càlcul d’estructures- 
quan la Diagonal creuava els camps 
i jo era estudiant d’arquitectura, 
és un ofici de paletes morts 
i fonaments de boira, També ella, 
la noia càlida que em va estimar, 
s’ha convertit en la desconeguda 
que, en la fotografia d’un jardí, 
miro ajaguda i en vestit de bany. 
Batega rebel· lant-se un desig trist, 
i busco rastres d’algun altre amor 
en el camí que, entre les cames nues, 
encara em du, cansat, cap al meu somni. 
 
Així és com vaig entrant en la vellesa: 
al principi no sembla haver-hi canvis, 
com una barca que ha apagat els llums 
i el motor en la nit, quan entra a port, 
però que dins la fosca continua 
relliscant en silènci per les aigües. 
Ara, malgrat saber que recordar 
el sexe en solitari és morir sol, 
resseguint el cos d’ella ja perdut 
calculo la meva última estructura. 
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