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ELISENDA PONS

33 Lluís Llach, al piano, i Sílvia Bel.

El llegat de Martí i Pol
Jordi Dauder, Sílvia Bel i Lluís Llach van emocionar al Lliure amb la força
i la vigència dels versos del poeta cinc anys després de la seva desaparició

P
araules i versos que no s’ha
emportat el vent. Rebel.lia
col.lectiva contra «el destí
de l’oblit», com ell va escriu-

re, d’una Sala Fabià Puigserver plena
de gom a gom que va seguir la cro-
nologia del seu compromès lirisme
amb un silenci tan còmplice com
sorprenent. Cinc anys han passat
des de la mort de Miquel Martí i Pol
i la seva poesia tornava dimarts al
Lliure. Com si una obra tan plena de
sentiments i emocions, tan social i
pròxima, no se n’hagués anat mai.

«Ei, sigueu valents» van ser les úl-
times paraules del recital poètic. Ha-
via estat també la seva última frase
abans de deixar-nos. I serveix, ara,
com a missatge per a la reivindica-
ció. Era la conclusió a una hora i 10
minuts de recorregut per l’univers
del poeta. L’emocionat públic va
obligar a sortir quatre cops a saludar
els protagonistes del muntatge.

I és que mai un absent hi ha estat
tan present. «Ens costa imaginar-lo
absent per sempre». Partint d’aques-
tes paraules del poeta, Jordi Dauder,
Sílvia Bel i Lluís Llach es van encarre-
gar de donar forma amb Miquel a la
seva biografia poètica. Vers a vers
van aflorar retrats quotidians. Ado-

lescència, amor, desig, llibertat, ale-
gria i malaltia, esperança desespe-
rançada, resignada acceptació, mort.

El poeta presidia la sala des d’una
gran foto i no ens va costar gens
imaginar-nos la seva irònica però
agraïda mirada davant l’impacte
dels versos a l’auditori. La força i
convicció d’un seriós Dauder i la
subtilesa i sensibilitat de Bel, empa-
rats com un guant per les notes del

piano de Llach, van fer, i aquest va
ser el seu mèrit, que la paraula del
poeta de Roda de Ter ho centrés tot.

Des d’Un sonet per tu, passant per
la fàbrica, Soledad González, la po-
pular Estimada Marta i altres inobli-
dables versos fins a arribar al Punt i
final i la Lletra a Dolors, la sala va viu-
re un procés d’hipnosi poètica. «Nos-
altres, ben mirat no som més que
paraules». Les teves, Martí i Pol. H
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL MUSEU D’HISTÒRIA DE BCN
Barcelona q La Fundació
Barcelona Cultura i el Cercle
del Museu d’Història de la
Ciutat van celebrar ahir la seva
reunió anual al Museu Picasso. A

la reunió, presidida per l’alcalde
de la ciutat, Jordi Hereu, es van
firmar els acords de
col.laboració i patrocini del
museu amb Agbar, Gas Natural i

Ediciones Primera Plana, empresa
editora d’EL PERIÓDICO. A la foto,
d’esquerra a dreta, Salvador
Gabarró, Hereu, Jordi Mercadé i
Francisco Matosas.


