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ra fa deu anys de la desaparició
de Miquel Martí i Pol, un dels
poetes més importants de la li-

teratura catalana contemporània. Fem
un recorregut per la personalitat literà-
ria i la conversió de Martí en una figura
pública, els ets i uts de la popularitat, el
rebuig d’un poeta que hauria estat de
culte si no hagués arribat l’èxit a partir
d’Estimada Marta i els altres llibres. En
fi, hem buscat un paral·lelisme entre la
història del país i l’obra del poeta, es-
pecialment quan les seves facultats van
disminuir mentre avançava la malal-
tia. Per aquest motiu hem reunit al-
guns dels especialistes i amics que van
participar en el II Col·loqui Miquel
Martí i Pol, que es va celebrar a mitjans
d’octubre a Barcelona, Vic i la ciutat
natal del poeta, Roda de Ter. Dins dels
articles dels crítics, biògrafs, editors i
companys generacionals, trobarem al-
guns dels eixos de la seva obra, intimis-
ta, però també irònica; política, però
també sentimental, plena de matisos
que mostren l’univers d’un home a qui
la cadira de rodes va dur a l’essència
mateixa de la poesia, al “mira’m els ulls
que cap fosca no venç”.
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10 anys
poeta d
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ra fa deu anys, el 10 de novembre del
2003, moria Miquel Martí i Pol,
MMP. Per què ho recordem? Segura-

ment perquè els seus versos no deixen de cri-
dar-nos des de l’endins de nosaltres mateixos
que “Ara és demà”, i que “haurem de fer foc
nou”, i que “tot està per fer i tot és possible.”
Com hi sentim aquells que diuen “Dolça Ca-
talunya, pàtria del meu cor”, o els que ens fan

preguntar “On ets, Espanya? Adéu, Espa-
nya”, i encara aquells que diuen que “estimo
amb un desesperat dolor, aquesta meva po-
bra, / bruta, trista, dissortada pàtria”.

En el II Col·loqui Internacional MMP ens
ho recordava Jaume Aulet, professor de la
UAB, en la conferència de títol contundent
Miquel Martí i Pol, poeta. I ho reblava el poeta
i crític David Castillo, amb el títol inquietant
Tot el que visc: l’autèntica posteritat d’un
poeta neix dels dos o tres versos que la gent de
la seva tribu repeteix i transmet.

Quin misteri el naixement dels poetes i el
seu pas per la vida dels pobles! Qui podia pre-
dir que a la vila de Roda de Ter dels anys cin-
quanta del segle XX, en plena nit franquista,
apareixeria un poeta lluminós com MMP?
Ningú no podia imaginar que els versos
d’aquell oficinista de fàbrica crearien l’uni-
vers poètic més tendre i alhora més sacseja-
dor de consciències en temps en què els poe-
tes havien de parlar de flors i violes i tancar
els ulls a l’explotació dels obrers, l’opressió
de la democràcia, la persecució de la llengua
catalana.

Aquest II Col·loqui Martí Pol, a més d’es-
tudiar-ne aspectes nous, com el de compartir
creativitat amb el músic Lluís Llach o el d’es-
criptor traductor i traduït, posava en relleu
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La canonització de
Miquel Martí i Pol
RICARD TORRENTS que les aurores desperten més interès que les

postes. Així, el catedràtic de la Universitat de
València Ferran Carbó exposava els inicis
poètics de Miquel Martí i Pol a Roda de Ter
1929-2003 en paral·lelisme amb els de Vicent
Andrés Estellés a Burjassot 1924-1993. Sense
conèixer-se fins més tard, varen percebre
contemporàniament els batecs d’aquell
temps de plom en un país que Estellés definia
com “terra que crema”.

L’emergència del “poeta de comarques”
era posada en relleu al docu-
mental Ara és demà, de Ton Gra-
nero, sobre la Setmana Popular
de maig del 1978 a Roda de Ter i
a l’exposició De ‘Paraules al vent’
a ‘La Fàbrica’: els primers poema-
ris de MMP, comissariada per
Montse Caralt i Roger Canadell,
ells també feliçment emergents
en els estudis martipolians. O en
la comunicació d’Ofir Fe-
uerstein, alumne de català de
Margalit Serra a la Universitat
Hebrea de Jerusalem, el qual
analitzava La qüestió de l’auten-
ticitat en la poesia obrera de
MMP.
    El procés de reconeixement
popular i acadèmic de MMP el
va analitzar de manera pene-
trant el catedràtic Enric Sullà, de
la UAB, amb la conferència La

canonització de Miquel Martí i Pol, on es trac-
tava no pas d’elevar als altars el poeta de La
fàbrica, sinó de la seva entrada al cànon lite-
rari català, als top 20 o 50 o 100 millors poetes
catalans. Després de començar amb un pre-
mi, Paraules al vent (1953), MMP entrà en un
desert de dues dècades fins als èxits d’Estima-
da Marta (1978) i L’àmbit de tots els àmbits
(1980), quan l’infal·lible olfacte popular el
canonitzà i li arribaren els èxits llibreters i
acadèmics més grans.

“Un cànon, ni és un llibre de lleis ni un ca-
tàleg de llibres bons i dolents. Tothom pot i
ha de llegir el que vulgui”, deia Reich-Ranic-
ki, el gran crític i canonista alemany, mort el
mes de setembre passat, que va consagrar un
cànon de 20 novel·les per a la seva literatura.
Però hi afegia: “En una societat civilitzada,
renunciar a un cànon resulta fatal, inimagi-
nable. Seria el regrés a l’arbitrarietat, al caos i
al desconcert, un retrocés a la barbàrie.”

Reunions d’estudiosos com el col·loqui
MMP que acabem de celebrar en tres jorna-
des a Barcelona, Vic i Roda de Ter en el desè
aniversari de la seva mort, no estableixen pas
cap cànon, però contribueixen a lluitar con-
tra el caos, el desconcert, la barbàrie, on ens
porten, si poden, les majories absolutes que
ens neguen com a nació. ❋

Algunes portades
dels llibres

del poeta
ARXIU

DEU ANYS SENSE MIQUEL MARTÍ I POL
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s amb i sense el
e Roda de Ter

Miquel Martí i Pol va viure sempre al po-
ble on va néixer el 1929, Roda de Ter. Aquí
va estudiar fins que als catorze anys va en-
trar a treballar al despatx d’una fàbrica. Hi
treballaria fins al 1973, quan una esclerosi
múltiple el va obligar a abandonar la feina.
Encara que aquesta malaltia li va fer assolir
una potent veu interior, la seva poesia va
començar molts anys abans i, de fet, un dels
seus trets més característics, la intimitat,
que molts atribueixen a la malaltia que el fa
estar en una cadira de rodes amb una im-

portant pèrdua de mobilitat, ja apareix en
alguns dels seus primers llibres.

El 1953 va guanyar el premi l’Óssa Me-
nor, que més tard seria el Carles Riba –poe-
ta que era entre el jurat que el va premiar–,
amb Paraules al vent. Des de llavors, la seva
trajectòria ha deixat obres emblemàtiques
com El poble i La fàbrica –la del 1959 i la del
1970–, fins arribar a convertir-se en un fe-
nomen de vendes de la poesia catalana

contemporània amb Estimada Marta, que
en les successives edicions de Llibres del
Mall –la primera del 1978– va arribar als
40.000 exemplars i amb les següents,
d’Edicions 62, n’ha venuts més de 50.000.
Estimada Marta, un recull de poesia amo-
rosa física i eròtica en molts poemes, era
fins avui el best seller de poesia. Quan va
sortir, per exemple, Llibre de les solituds, va
vendre’n ràpidament 20.000 exemplars. La
unió amb Lluís Llach – Suite de Parlavà va
ser escrit a la casa del cantautor en aquesta

població–, amb qui va
col·laborar en nombroses
ocasions, per no parlar
del suport amical i que
pertany a l’espai privat. A
més de poesia, Miquel
Martí i Pol té publicats lli-
bres de narracions, me-
mòries i la correspondèn-
cia amb Joan Vinyoli.

També va destacar com a traductor del
francès i l’italià, principalment, i és segura-
ment dels poetes amb més discografia.
Poemes seus han estat interpretats per Ra-
fael Subirachs, Maria del Mar Bonet, Ra-
mon Muntaner, Celdoni Fonoll i una llista
interminable de joves.

Esperem que aquest recordatori us porti
de nou a la seva poesia, que mai no ha dei-
xat d’editar-se al nostre país. ❋

La malaltia el duria a la
cadira de rodes. També
a l’essència poètica

Il·lustració: Guillem Cifré

JORDI BERENGUER I QUERALTÓ

La societat
en els poemes
dels anys 50

om si es fes extensiu el “coneix-te a tu
mateix”, la màxima clàssica ressona
en els versos de Martí i Pol des dels

inicis de la seva poesia. El principi de la savie-
sa es repeteix constantment i el poeta s’hi po-
sa com a exemple, i de la mirada a l’interior,
del silenci i de la solitud en fa condicions sen-
se les quals no es pot arribar al coneixement.
I convida els lectors a buscar-lo amb ell. Al
començament, Martí i Pol va passar molts
anys creant la manera apropiada per poder
construir els seus versos, els models els tenia,
però calia exercitar-se i trobar el llenguatge
adient per comunicar-se com a poeta.

Després dels anys de les provatures poèti-
ques, ja el 1951, el poeta de Roda es qüestiona
la divinitat, mantenint sempre el dubte que
s’acostaria més a la negació de l’existència
d’aquesta que no pas a la creença. La divinitat
hi apareix només com un recurs estètic pro-
vinent de les literatures contemporànies, l’es-
sència dels poemes martipolians –amb Déu o
sense ell– recauen sempre en la humanitat.
Els poemes s’interroguen sobre qui és l’home
i quin el sentit de la seva existència i es plan-
teja el futur de la no-existència, la por davant
de la mort i el no-res, i l’angoixa existencial
que comporta.

Paral·lelament, Martí i Pol reflexiona i pren
consciència de l’alta missió que els ha estat
conferida als poetes: mitjançant els versos
podrien aconseguir que la humanitat arribés
a plantejar-se quina és la seva condició i qui-
na és la seva missió al món i, mentre els dub-
tes existencials es van diluint, la transcendèn-
cia va abandonant la seva verticalitat per
transformar-se en horitzontalitat; és a dir, la
humanitat no cal que miri sempre al cel, ha
de posar els ulls en els seus semblants que són
els destinataris i transmissors de l’amor.

El 1956, quan la divinitat va acabant d’allu-
nyar-se, l’estètica del poemes de Martí i Pol es
distancia dels plantejaments existencialistes
per acostar-se als realistes. No són preguntes
directes les que formularà el poeta –ni als lec-
tors ni a cap divinitat– sinó que mitjançant
plasmacions de la vida quotidiana s’establirà
la pregunta de si en realitat és aquest el món
en què es vol viure. La poètica martipoliana,
la seva estètica, canvia, però no varia l’essèn-
cia del seu missatge. Les dicotomies de la veu
i el gest; de la quietud i la inquietud ja no es
repeteixen en aquests versos si no és en l’es-
sència dels poemes, perquè Martí i Pol encara
sap que la seva veu continua sent tan trans-
cendent com en els anys anteriors.

Tota la poesia de Martí i Pol, de fet, es plan-
teja com un llarg aprenentatge, com una
constant reflexió de recerca d’un mateix, una
introspecció de la qual qui se sent directa-
ment interpel·lat és la humanitat. ❋
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