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LITERATURA EVA VÀZQUEZ

La poètica
de Martí i Pol

l crític literari i editor Àlex Broch ha
reunit a Miquel Martí i Pol, lector i crí-
tic (Biblioteca Fundació Valvi - Cur-

bet Edicions) la primera selecció d’articles,
pròlegs i notes de dietari en què el poeta de
Roda de Ter va abordar el comentari d’obres
d’autors contemporanis i la reflexió sobre la
creació literària. Són textos que van aparèi-
xer en el seu moment en publicacions disper-
ses i de manera discontínua, sobretot arran
de la fissura que va representar la manifesta-
ció de la malaltia, i que permeten compondre
una imatge intel·lectual molt més completa
de Martí i Pol, i fins i tot “una radiografia
moral”, en paraules de l’antologista Àlex
Broch. El llibre, fruit d’una recerca que va
merèixer el 2005 la primera beca Miquel
Martí i Pol que concedeix la Fundació Valvi
de Girona, aplega també uns quaderns de
notes procedents de l’arxiu del poeta que, tot
i no constituir específicament un esborrany
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ten la seva obra poètica a l’anàlisi de l’obra
dels altres”. En aquests textos, poc coneguts i
considerats com una faceta menor de la seva
producció, hi hauria, doncs, el substrat de la
creació pròpia.

El primer article compilat, una ressenya
sobre l’antologia de poetes eucarístics de
Manuel Bertran i Oriola, va aparèixer a la re-
vista Roda de Ter el setembre de 1954, i el dar-
rer, uns apunts sobre la poesia catalana de la
postguerra, va ser publicat el 1999 a la revista
Catalan Writing. Entremig, va publicar tam-
bé a les revistes Serra d’Or i Reduccions o a
diaris com l’Avui i La Vanguardia, i sobretot a
Oriflama, la revista vinculada al bisbat de
Vic. Pel que fa als pròlegs, destaquen els que
va escriure per a Aquesta música porosa, de
Pere Fons i Vilardell (1977); per al recull de
l’obra poètica de Joan Vinyoli d’entre 1975 i
1979; per a L’ombra de l’altre mar, de Joan
Margarit (1980), o per a Nívia, d’Anton Car-
rera (1981), però també va oferir-se a presen-
tar aleshores joves promeses com Josep Enric
Dallerès, Pere Vives, Maria Font, Josep Na-
varro, Joan Mercader, Carles Duarte i Fran-
cesc Guitart o Núria Esponellà. “En tot poe-
ma hi ha –hi ha d’haver almenys– un compo-
nent misteriós que defuig la total identifica-
ció fins i tot si la intenta el mateix poeta”, dirà
en una d’aquestes ressenyes. Broch ha inclòs
en l’antologia també un parell de pròlegs tea-
trals i la transcripció de les notes de dietari de
1973, on parla del concepte d’obra completa,
de l’oblit d’Espriu, de la indústria editorial,
de l’actualitat política, de la seva prostració
física i la necessitat d’oposar-hi “una resis-
tència basada en l’ordre, l’exigència, el dis-
tanciament”, del sentiment de solitud des
que va haver de deixar la fàbrica, que “signifi-
cava un estar present en el món”, de somnis,
de lectures o de la mort del pare. ❋
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Àlex Broch ressegueix els principis estètics que van orientar l’obra del
poeta al llarg de la seva trajectòria a través d’una antologia de les seves
ressenyes literàries i dels pròlegs que va escriure per a altres autors
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ROBERT RAMOS

de dietari, en tenen les traces, no només per-
què estan datades amb precisió al llarg de dos
mesos, entre el 10 de febrer i el 29 d’abril de
1973, amb un breu afegit de l’any 1978, sinó
perquè defineixen una mena de cruïlla en la
seva trajectòria, migpartida a partir d’aquell
moment per la malaltia.

Broch, que ha constatat que a partir
d’aquell any Martí i Pol anirà relegant cada
cop més la seva activitat crítica com a articu-
lista per centrar-se en la de prologuista, so-
bretot en suport de poetes joves, ha desco-
bert en aquestes notes memorístiques “una
important reflexió sobre com afrontar la ma-
laltia”, i en particular sobre la “neutralització
i superació” dels seus efectes per la via intel-
lectual, un procés que “després tindrà un pa-
ral·lelisme exacte en la seva poesia i en con-
cret en un llibre com Estimada Marta. De fet,
tal com ho resumeix Broch, Martí i Pol
“transfereix els principis estètics que orien-




