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L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar ahir al vespre un ple en record de Miquel Martí i Pol

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

La societat catalana plora la
pèrdua d’un escriptor estimat

Jordi Sunyer
VIC / RODA DE TER

La poesia catalana
va perdre ahir el
seu autor més esti-
mat i popular de les
darreres dècades:
Miquel Martí i Pol,
mort als 74 anys a
l’Hospital de la
Santa Creu de Vic,
on havia ingressat
feia dos mesos.

A
l costat de Verda-
guer, Maragall i
Sagarra, ahir hi
havia una coinci-
dència general a

considerar Martí i Pol com un
dels poetes més populars de la
literatura catalana de tots els
temps. Una consideració que
anava acompanyada del senti-
ment de pèrdua irreparable,
de consternació, de buit entre
els qui van voler sonar suport
a la família, fos amb la seva
presència física a l’hospital de
la capital d’Osona o a l’Ajun-
tament de Roda de Ter, o a
través dels mitjans de comu-
nicació.

No en va, pocs autors han
arribat a penetrar tan íntima-
ment en la societat cata-
lana contemporània: a
través de les escoles, però
també d’un amplíssim
públic adult, són moltes
les llars del país on hi ha
algun dels seus nombro-
sos llibres, que han assolit
xifres de venda inèdites
per a un poeta en llengua
catalana. I que sobretot
han contribuït a portar la
paraula poètica arreu, so-
vint també amb l’ajut de
la música.

Aquesta forta penetra-
ció social de la persona i
l’obra de Miquel Martí i
Pol es va deixar sentir
ahir, amb discreció i in-
tensitat, en la societat ca-
talana. Tret dels cercles li-
teraris i periodístics, eren

pocs els que coneixien que la
delicada salut de l’escriptor
s’havia complicat a principis
de setembre, cosa que l’havia
obligat a ingressar a l’hospital
pocs dies abans de la Diada
Nacional. Habitualment, du-
rant aquelles dates, presidia el
lliurament dels premis litera-
ris que duen el seu nom a Roda
de Ter “i aquest any ja no va
poder ser amb nosaltres”, re-
cordava l’alcalde de Roda, An-
toni Llach. Tot i que ja portava
gairebé dos mesos ingressat,
aquests darrers dies el seu estat
havia millorat sensiblement i
res feia preveure un desenllaç
tan ràpid. “La seva mort ens ha
agafat a tots per sorpresa i ens
ha sobtat moltíssim”, reconei-
xia Llach, que va desplaçar-se al

costat de la família. Martí i Pol
va morir a tres quarts de tres
de la tarda i poc després, quan
es va començar a escampar la
malaurada notícia, l’Hospital
de la Santa Creu es va convertir
en el centre de peregrinatge
d’amics, familiars i també po-
lítics, que per unes hores van
interrompre la maquinària
electoral. Van passar per Vic
Artur Mas, Joan Saura, Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira, Mont-
serrat Tura i Josep Antoni Du-
ran i Lleida, que va afirmar que
el país “perd el seu poeta naci-
onal”. També van ser a l’hos-
pital el conseller de Cultura,
Jordi Vilajoana; el conseller de
Medi Ambient, Ramon Espa-
daler; l’alcalde de Vic, Jacint
Codina; Marta Ferrussola

–Jordi Pujol va ser dels pri-
mers a donar el condol a la fa-
mília per telèfon–; el cantau-
tor Lluís Llach; el periodista
Xavier Grasset; l’escriptor Mi-
quel Obiols; i el rector de la
Universitat de Vic, David Ser-
rat, entre d’altres. Pràctica-
ment tots van coincidir a re-
marcar el buit i la pèrdua ir-
reparable. A l’hospital vigatà la
tarda es va tenyir de tristor
però en un ambient de sere-
nor, molt a to amb la bonho-
mia que sempre desprenia
Martí i Pol. Al vespre, l’Ajunta-
ment de Roda, enmig d’un cli-
ma de consternació, va cele-
brar un ple extraordinari du-
rant el qual es va decidir de-
clarar tres dies de dol en me-
mòria del poeta.

Avui capella ardent
i demà funerals

➤ La capella ardent del poeta,
per desig exprés de la família,
s’ubicarà a Roda de Ter. Tothom
que vulgui dir l’últim adéu al
poeta, doncs, ho podrà fer avui
a partir de les deu del matí i al
llarg de tot el dia en un dels
locals més cèntrics de la pobla-
ció natal de Martí i Pol, la Por-
xada de can Planoles.

Pel que fa al funeral, tindrà
lloc demà, dijous, a dos quarts
de dotze del migdia a l’església
parroquial de Sant Pere, també
a Roda.

Record personal
Emili Teixidor

Escriptor

E
ns vam trobar al mateix banc, a
la mateixa escola: la parroquial
del poble, amb un mestre dels
magnífics que unia la disciplina

estricta amb el respecte cordial i l’eficà-
cia pedagògica. Els mateixos records, els
mateixos amics, els mateixos paisatges.
Era una unitària que barrejava a la ma-
teixa classe nois –les noies a les mon-
ges– de diferents edats. Ell m’encoma-
nava la poesia, l’amistat, el punt de se-
ducció per precisar les edats diferents:
tu, Miquel, no en deixes passar ni una!

Un matí de tardor, en tornar de va-
cances, curtes vacances, ell va desapa-
rèixer. Havia complert els tretze o ca-
torze anys i l’havien posat a treballar. A
la fàbrica de La Fábrica. Les mateixes fà-
briques, els mateixos diumenges, les
mateixes pel·lícules. Ens trobàvem als
vespres i em vas començar a passar lli-
bres d’autors semiclandestins que no

estudiàvem al batxillerat: Espriu, Riba,
Pla... Em vas portar a Cantonigròs on
celebraven una festa de poesia. En J.V.
Foix amb un bri d’herba a la boca, en
Jordi Sarsanedas rialler, l’Antoni Pous i
el grup de Vic... Després va venir el pre-
mi Óssa Menor i vam ampliar els amics,
en José Corredor Matheos que es pre-
sentava al poble com si anés a explorar
a l’Àfrica profunda, en Blai Bonet per
carta, en José María Castellet i Díaz de
Cossío, com no s’oblidava mai de repetir
el Guàrdia Civil il·lustrat del poble... Les
mateixes caminades, les mateixes festes,

els mateixos amics, en Miquel Obiols, en
Joan Rosaura, l’Àngels Prat, la pubilla de
Can Galledes, en Jaume Salés...

Des del primer moment es va establir
entre nosaltres, tu, jo i tots, una entesa
de caràcters, una complicitat, uns inte-
ressos comuns. La malaltia pulmonar et
va aïllar un temps, més hores de lectu-
ra. Eres d’una generositat extrema en
l’amistat. En tot. Eres un seductor,
també: a l’Hospital de Vic, l’altre dia,
quan una bella ballarina amiga et va fer
un petó i et va dir “Estàs bé!” tu li vas
replicar encenent els ulls, traduït per la

infatigable Montse, “tu sí que estàs
molt bé!”. Sempre a l’esquerra, a la
secció de l’esquerra irònica, esperança-
da, remugaves: “Si almenys caigués del
cantó esquerre!”.

La mateixa tristesa, el mateix aban-
dó, el mateix buit que avui sent tota la
gent que t’estimava. En Ramon, en
Lluís, en Pep, el Pere... no puc dir tots els
amics i amigues que avui se senten una
mica més sols, una mica més muts. El
país ha perdut un poeta que va saber
connectar amb milers de lectors. Els
amics hem perdut un amic bo i fidel,
un puntal que deien. Jo he perdut bona
part de la infantesa i joventut. Queden
els records, les paraules al vent i als lli-
bres, la bona gent que porten bufandes
de colors quan a l’hivern surten a em-
pènyer la boira, el teu somriure humil
i astut que ens acompanyarà sempre...
Adéu, Miquel, et recordarem i t’esti-
marem sempre. Gràcies per tot!


