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Miquel Martí i Pol amb la Montserrat

S ’ A P A G A U N A V E U T E N D R A I T E N A Ç

Una veu
metafòrica

Miquel Desclot

Poeta

Els assoliments
més satisfactoris
en la poesia
de Martí i Pol
es donen
justament
en els moments
de crisi

E
l cas del poeta Miquel Martí i
Pol ha estat un autèntic feno-
men. D’entrada, un fenomen
de popularitat, sobre el qual

potser no cal insistir: el poeta ha
connectat durant molts anys, de ma-
nera natural, amb un nombrós pú-
blic necessitat de referències. Però
alhora, i potser en relació amb aquest
fet inicial, també ha estat un feno-
men de fecunditat, amb una obra
poètica que multiplica per tres o per
quatre l’extensió de l’obra de poetes
fonamentals com Maragall, Foix o
Riba; una fertilitat que, tant en els
temps de submissió a la rutina alie-
nadora de la fàbrica com en els llargs

anys d’acceptació de la greu malaltia
que el va escometre als quaranta
anys, fa l’efecte d’una adelerada es-
tratègia de salvació.

Però Martí i Pol ha estat també un
fenomen en un aspecte molt més in-
teressant, que afecta el caràcter de la
seva obra: el nostre poeta ha estat un
fenomen per la seva capacitat d’a-
daptació a les necessitats artístiques
de cada moment de la seva trajectò-
ria. És admirable, per exemple, de
comprovar amb quina facilitat el jove
poeta autodidacte es dota molt aviat
d’un llenguatge poètic, pulcre i al-
hora versàtil, d’herència postsimbo-
lista, llegat per les generacions ante-

riors, en el qual esdevé de seguida un
veritable virtuós, capaç tan aviat de
la cançó més alada com del sonet més
travat. Tanmateix, poc després, arran
d’una llarga crisi religiosa i ideològi-
ca, l’encara jove Martí i Pol arracona
amb seguretat la ma-
joria d’aquelles habi-
litats poètiques per
servir-se d’un llen-
guatge molt més dis-
cursiu, formalment
més lliure i obert, apte
per a les reflexions
que se li imposen en
aquell moment d’evo-
lució, que culmina
amb el llibre El fugitiu
(1952-1957). L’endemà
mateix de la resolució
de la crisi, però, tro-
bem el poeta adap-
tant-se encara al nou
tombant que s’obre
davant seu en fer girar conseqüent-
ment el focus poètic cap al seu entorn
i la seva gent, en una postura com-
promesa amb la col·lectivitat que co-
incideix amb la d’altres poetes coe-
tanis com Jordi Sarsanedas, Vicent

Andrés Estellés i Marià Villangómez.
El llenguatge poètic esdevé encara
més lliure i alhora més variat, en
aquesta nova aventura poètica d’o-
bertura a l’altre, on es fa més evident
la capacitat simpatètica del poeta,
que es tradueix en tendresa i com-
passió profundes, d’una banda, i en
sarcasme i ironia despietats, de l’al-
tra. El poble (1956-58) i La fàbrica
(1958-59), amb la seva seqüela de
1970-71, en són els fruits més assao-
nats, i constitueixen un dels assoli-
ments més feliços i perdurables de
tota la seva obra.

Però entorn de 1970, la crisi oberta
per l’aparició sobtada de la malaltia
obliga el poeta no tan sols a replan-
tejar-se la vida, sinó també el llen-
guatge poètic, una vegada més. A les
restriccions imposades pel mal hi
responen ara unes implacables res-
triccions de llenguatge, a la recerca
de la síntesi i la contundència im-
prescindibles per a la nova i brutal
necessitat d’introspecció, que culmi-
nen en Cinc esgrafiats a la mateixa paret
(1974), però que ja s’estaven prepa-
rant des de Vint-i-set poemes en tres
temps (1970-71) i La pell del violí
(1972-73). Posteriorment a aquest
moment d’extrema tensió, tanma-
teix, el llenguatge comença a rela-
xar-se progressivament i, subjecte a
la inevitable rutina del moviment
circular dins el breu espai concedit
per la malaltia, esdevé cada vegada
més deixatat i previsible, malgrat al-
gunes reaccions puntuals en sentit
contrari, com ara el recurs ocasional
a la síntesi de l’haiku. En contrast
amb la tensió assolida a Cinc esgrafiats,
doncs, la poesia dels darrers anys és,

en general, més aviat
laxa i repetitiva, so-
vint fins i tot redun-
dant.

En suma, els assoli-
ments més satisfacto-
ris al llarg de la tra-
jectòria poètica de
Miquel Martí i Pol es
donen justament en
aquells moments de
crisi en què el poeta,
obligat a una recerca
del llenguatge apropi-
at a la nova inflexió,
s’expressa amb una
veu més intensa i per-
sonal. De la seva

abundantíssima producció, aquestes
són sens dubte les pàgines que tenen
més probabilitats de perdurar, men-
tre aquesta nostra pobra llengua
aguanti: les que ja han fet de Miquel
Martí i Pol un clàssic del segle XX.
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PARAULES PER AL POETA

Joaquim Molas, historiador i
crític literari: “Ha estat l’últim
poeta català realment
popular, com ho van ser
Maragall, Verdaguer i
Sagarra. Ha estat un autor de
referència en molts àmbits i
per als primers anys de
l’ensenyament, cosa que l’ha
apropat a tot tipus de
públics”.

Jordi Pujol, president de la
Generalitat: “És un poeta que
ha expressat sentiments
profunds, tenia una mística
personal, col·lectiva i de país,
un home que parlava dels
temes de les persones i del
país amb molta emoció.
Poques persones han hagut de

lluitar tant per tirar
endavant, per parlar, en
definitiva, per viure”.

Narcís Comadira, poeta: “Va ser
una persona de gran
cordialitat, que es
manifestava en la seva
mirada. No m’ha interessat
mai com a model, ja que la
seva poesia és molt diferent
de la meva. És una poesia que
no donava importància a la
forma, era una escriptura
senzilla, en un català planer
però molt ric i ben escrit de
gran penetració en el teixit
social. Gràcies a ell, molta
gent d’aquest país s’ha
endinsat en la lectura de la
poesia”.

Xavier Folch, editor: “Ha estat el
poeta més popular, el més
venut, el més llegit i el més
estimat. La seva obra poètica
és una de les més valuoses de
la poesia catalana
contemporània. Amb una veu
pròpia i original va tocar els
grans temes de la literatura
universal com l’amor, la mort
i la lluita contra la injustícia”.

Jordi Vilajoana, conseller de
Cultura de la Generalitat: “Com
a poeta ha estat un dels grans
referents per a l’actual
generació de catalans i
catalanes, un dels poetes més
llegits de la literatura
catalana actual. La malaltia li
va donar una especial

sensibilitat que es va reflectir
en la seva obra. Relacionava la
seva lluita contra la malaltia
amb la lluita per portar
Catalunya més lluny”.

Feliu Formosa, poeta: “La seva
poesia va ser la seva vida. El
vaig conèixer a través de Joan
Vinyoli, va saber compartir la
seva experiència humana
amb la literatura i els seus
lectors. Tenia una gran
varietat de registres, sempre
al servei de la seva visió del
món”.

Lluís Homar, actor: “Lluís
Pasqual i jo vam fer amb ell el
recital Amb vidres a la sang, als
principis del Teatre Lliure.

També va traduir al català
Fulgor i mort de Joaquín Murieta,
que vam representar al Lliure.
La seva calidesa humana i el
seu somriure eren un reflex
fidel de la seva obra. Va ser el
poeta de tots”.

Artur Mas, conseller en cap i
candidat de CiU a la Generalitat:
“Miquel Martí Pol és una
referència patriòtica i un dels
grans poetes que ha tingut
Catalunya”.

Josep Guardiola, futbolista:
“Estic molt atabalat, estic
intentant trobar un vol per
venir a Barcelona, de tota
manera, no faré declaracions”


