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Miquel Martí i Pol, J.V. Foix i Marià Manent el 1985
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Les clares
paraules

Joan Triadú

Crític literari

L
a mort ha trencat l’equilibri que havia
aconseguit el poeta entre la vida que li
fou imposada i la vida que amb la poesia
i per la poesia havia sabut viure.

Però crec que per damunt i més enllà de tot,
s’ha trobat estimat. Primer des d’abans del co-
mençament i tot seguit en el lúcid horror de
saber i d’entomar la veritat definitiva –la Do-
lors i els fills, els joves, encara, amics de sem-
pre, al clarobscur de la Plana–; després, enllà
dels anys, la poesia que, mal que no pugui
omplir una vida però necessita tota una vida
(Riba), l’acostà a tots els estaments d’un poble,
com no ho havia fet cap altre des de Verdaguer.
Novament, sense parar, se sentí estimat –la
Montserrat, els fills ja grans, els amics ja no tan
joves, la gent de Roda de Ter, les escoles d’ar-
reu–, i hi correspongué sortint a l’encontre de
la vida lliure dels altres, dels qui es
poden moure i parlar i fer feines de
tota mena. Genis feliços! –que deia
Hölderlin–, però també mortals, esti-
rats pels anys.

El Miquel Martí i Pol que vaig co-
nèixer sa i estalvi –ens havíem escapat
tots dos de la mateixa malaltia que
feia estralls a la postguerra (mentre
un temps preciós a Madrid es reserva-
ven la importació d’antibiòtics)– era
ben disposat, alegre i amb l’entusias-
me contingut de la gent de nissaga
camperola de vora Ter. Pujàvem cap a
Cantonigròs, a veure si allò duraria un
any més, però esperançats, estimulats
pels obstacles. La seva poesia feia ca-
mí, però ara sabem que tenia molt
camp per córrer i que havia de passar
per alguna giragonsa de les que han
afectat la poesia catalana i fins i tot
l’europea de la segoa meitat del segle
XX.

Jo em quedo amb les clares parau-
les. Aquell sentit de la quotidianitat,
del “grotesc patrimoni de tots”, que
diu el poeta (“A tall d’exordi”) de la
tristesa i de l’afront, i l’esforç de per-
durar. El consol és que els poetes que
es fan llegir no moren mai (“no mor
qui mor”, deia J.V. Foix). A més, com a
creient, sé que qui ha estimat i ha pa-
tit molt, viurà sempre i fins i tot vet-
llarà per nosaltres.

Fa trenta-cinc anys
Ramon Balasch

Poeta i editor

A
ra fa trenta-cinc anys la Catalunya resistent, amb
Joan Triadú al capdavant, sota l’estendard de
Pompeu Fabra o d’algun o altre centenari mil-
lenarista, organitzava a Ripoll, just acabat el

Maig del 68, una –suposo– de les primeres convoca-
tòries populars que devien sortir als diaris de l’època.

Jo era un seminarista de divuit anys i amb un com-
pany de la Santa Casa ens vam escapar a tot gas amb
la meva Ossa 175 a participar en l’acte. Allà actuava
amb una veu clara i potent un Miquel Martí i Pol que
a mi no em sonava de res.

Eren els temps de les distensions cristianomarxistes,
del ciclostil de les parròquies de Comissions Obreres,
de les comunitats de base que tant servien per a una
missa amb guitarra i nova cançó com per a un cine-
fòrum amb vocació de cèl·lula comunista. No recordo
gaire res de l’acte sinó l’emoció quasi religiosa de la
clandestinitat i l’espetec del vent a la cara, espitregat
dalt de la moto i potser fins i tot, per a més inri, cofat
amb una barretina delatora, qui sap si verdagueriana.

Cinc anys després, una colla de joves poetes ens ci-
tàvem a Roda de Ter amb la intenció de posar-nos

d’acord per tirar endavant una col·lecció de llibres de
poesia. La convocatòria del lloc devia ser de Miquel
Desclot, que hi va acudir amb Sam Abrams, o de Jaume
Medina. Gemma d’Armengol i Xavier Bru de Sala, Ma-
ria-Mercè Marçal i un servidor completàvem l’equip
inicial. Vam anar a visitar un Miquel Martí i Pol atacat
per l’esclerosi múltiple.

L’escena era la d’un home amb les articulacions de-
vastades, assegut darrere un petit escriptori, amb un fil
de veu inintel·ligible, que després la medicina es va
encarregar de millorar.

Durant els primers temps, cada vegada que hi tor-
nava –i van ser centenars–, el truc a la porta era com
una prèvia per a la notícia fúnebre. Tots ens dèiem
que un cop d’aire ens el podia robar a qualsevol
instant. Des d’aleshores la notícia de la seva possible
mort imminent m’ha acompanyat tota la vida. Ara
que m’arriba de debò, el xoc emocional és absolut.
Em trobo a anys llum d’aquell moment i m’agafa del
tot nu.

Darrere la pell del violí, darrere la crònica de de-
mà, t’emportes l’aposta i l’aposta perdura.
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PARAULES PER AL POETA

Antoni Tàpies, pintor: “Estic
entristit per la notícia. La
meva amistat amb Martí i Pol
ve de quan vaig fer un cartell
d’homenatge i a partir
d’aquí ens vam veure
diverses vegades. Hi havia
una simpatia entre
nosaltres. Era un poeta que
es feia estimar per la gent. La
seva força era que irradiava
una aura de bondat i
simpatia, estava en la seva
poesia, intimista i tendra i
molt marcada pel
patriotisme i pels ideals
catalans. En això coincidia
amb ell, així com per la seva
simpatia pels partits
d’esquerra”.

Josep-Lluís Carod-Rovira,
candidat d’ERC a la presidència
de la Generalitat: “És un dels
pocs poetes de Catalunya al
llarg dels temsp que ha tingut
el mèrit de la connexió
popular, la connexió amb el
poble, amb la gent, fins i tot
amb la gent que no llegeix. És
comparable a Jacint
Verdaguer, Joan Maragall i
Àngel Guimerà, i a un nivell
més restringit amb Salvador
Espriu, Joan Oliver i Josep
Maria de Sagarra. És el poeta
de les grans ocasions. Escriure
li va donar la vitalitat per
viure i per mirar-se el món
amb passió, amb amor i
optimisme, malgrat la
malaltia”.

Teresa Pàmies, escriptora: “És
tant el que hem perdut amb
la mort de Martí i Pol que em
resulta impossible explicar
què significava ell per a mi
amb només quatre
paraules”.

Isabel-Clara Simó, escriptora:
“La poesia catalana
contemporània té tres noms:
Verdaquer, Espriu i Martí i
Pol. Els seus poemes tenen
una qualitat extraordinària i
la gent se’ls sap de memòria.
Lamento molt la seva pèrdua
però penso que ja li tocava
descansar”.

Vicenç Llorca, poeta: “Va ser un
mestre amb tot el que això

significa. Ha excel·lit en la
literatura amb una poesia
profundament humana i
compromesa amb la llengua
del seu país. La seva mort és
un cop molt fort per a les
lletres catalanes, va ser un
punt de referència amb gran
capacitat de sintonia amb els
lectors i amb un carisma que
l’apropava a Jacint
Verdaguer”.

Jordi Porta, president d’Òmnium
Cultural: “Martí i Pol ha estat
el poeta nacional dels Països
Catalans, un escriptor que ha
aconseguit fer popular la
literatura i fer-la arribar a la
gent, trobant la sensibilitat i
el sentir d’un poble”.

Futbol Club Barcelona: “Va ser
un poeta català d’una qualitat
literària i humana
excepcional, reconegut
barcelonista i patró de la
Fundació F.C. Barcelona”.

Joan Saura, candidat a la
presidència de la Generalitat de
Catalunya per ICV: “Ha mort el
poeta del poble, la seva
poètica no era elitista, sinó
molt arrelada en la cultura
popular catalana. Avui
desapareix el referent de
moltes generacions
compromeses, perdem una
de les veus que ha descrit el
compromís per una altra
Catalunya”.


