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Els llibres de Miquel Martí i Pol han arribat a lectors de tota mena i han iniciat a molts en la poesia

C O M M O C I Ó P O P U L A R

Del naixement a la mort: el fer-se del poeta
Ignasi Pujades

Biògraf de Miquel Martí i Pol

La tuberculosi
“em va fer com a
poeta”, deia Martí
i Pol

P
er a mi és una gran ri-
quesa escriure la biogra-
fia de Miquel Martí i Pol.
Em permet seguir amb

tota detenció i minuciositat
l’evolució d’una de les perso-
nalitats més interessants que
ha donat el nostre país. Afortu-
nadament, vida i obra coinci-
deixen molt en Miquel Martí i
Pol. Això fa que el coneixement
de la vida em porti natural-
ment a conèixer l’obra, i el co-
neixement de l’obra al conei-
xement de la vida. És un feliç
maridatge que fa més expec-
tant la recerca.

La vida de Miquel Martí i Pol
és molt unitària i coherent. Es
pot dir que és un continu que
es va desenvolupant segons les
circumstàncies. Això fa que, per
entendre els finals, cal que co-
neguem primer els comença-
ments; els començaments, i tot
el que hi ha entremig, és a dir,
els setanta-quatre anys de vida.

Òbviament hi ha ruptures a
la seva vida, però són ruptures
lògiques, atesa la seva magni-
tud. Les dues més transcen-
dents estan relacionades amb
la malaltia. La primera, als di-
nou anys, quan contrau la tu-
berculosi: “Aquella malaltia em
va fer com a poeta”, explicarà
més tard. Són quinze mesos de
repòs i reclusió a casa seva que
el porten a una pregona in-
trospecció que després anirà
traduint en poemes a mesura
que les circumstàncies l’hi por-
tin: és una introspecció me-
dul·lar, que es revelarà magní-
fica i fecunda.

L’altra malaltia és la que tot-
hom coneix: l’esclerosi múlti-
ple. Un bon dia, quan ha com-
plert els quaranta anys, cau en
rodó sortint dels autos de xoc
del seu poble. Pensa que ha es-
tat conseqüència de l’agitació
de l’atracció mecànica, però en
tres anys haurà perdut quasi la
parla i quedarà estacat en una
cadira de rodes: “Em trobava en
un moment bo de la meva vi-

da”, comentarà anys més tard
amb melangia. Però és també
en aquest moment quan sor-
geix el Martí i Pol més formi-
dable. Una lluita èpica, titànica,
per a sobreposar-se a les cir-
cumstàncies opressives i de-
pressives. Comencen a rajar
Vint-i-set poemes en set temps, La
pell del violí, Cinc esgrafiats a la
mateixa paret, Quadern de vacan-
ces, etc., fins que la torbonada es
calma i arriba el meravellós
Capfoguer i la perfecta Estimada
Marta, que esdevé el llibre de
poesia catalana més venut de
tots els temps: 80.000 exem-
plars. I per a coronar el procés
i la victòria: Les clares paraules,
tot un títol, que serveix també
per a definir tota una obra.

Aquests són els dos grans
moments i processos de ruptu-
ra. Però encara n’hi ha un altre,
de procés, més lent, més sub-
terrani, més ideològic, que es
perllonga al llarg de tres anys,
des dels seus vint-i-dos als seus
vint-i-cinc anys, i que serà el que
definitivament li donarà el
punt de vista de cara al futur. És
quan fa el gran destriament
entre “l’arrel” i “l’escorça”, en-
tre “l’arrel” dels valors intoca-
bles i “l’escorça” dels valors
prescindibles: és aquell llarg i
angoixant procés de crisi reli-
giosa que desembocarà “en
ruptura” –segons les seves
mateixes paraules– i que el
portarà a descobrir “l’home,
home, amb tota la càrrega que

té la redundància”. Situat en
ple humanisme, farà un pas
més cap endavant, i s’oferirà
ell mateix com a matèria poè-
tica als lectors, de primer, amb
un toc de messianisme trans-
mutat de l’Evangeli –present a
Quinze poemes–, i després, un
cop exhaurida aquesta vivèn-
cia substitutòria de la divini-
tat, a manera de fruïció i co-
munió saborosa amb els lec-
tors a través de l’únic i idèntic
poema, on quedarà definitiva-
ment instal·lat.

Ha estat un llarg procés de
recerca i trobada que estableix
les bases del seu futur com a
home i com a poeta. A partir
d’ara esdevindrà activista cul-
tural en tots els fronts –litera-

tura, cinema, cançó, políti-
ca...–, i crearà un tipus de poe-
sia que cada vegada més esde-
vindrà alhora personal i coral,
és a dir, propera a cada un dels
lectors i veu de tots els lectors.
I a més, amb l’enlluernament
de molts versos axiomàtics i la-
pidaris, que sacsejaran la sensi-
bilitat del lector, precisament
perquè acompleixen el mateix
que expressen: “L’essencial es
diu amb senzillesa”, “tot el que
és clar en els mots és clar en la
vida” o el més rotund “en cada
mot m’hi jugo l’existència”.

Ara aquesta poesia ha que-
dat despresa de la presència
viva del seu autor i ha emprès
la ruta de la dignitat i de la
solitud davant dels crítics,
dels lectors i de la història,
que són els que diran la pa-
raula definitiva.

Per part meva, la meva pa-
raula és aquella del poeta,
aplicada a ell mateix: “Per da-
munt de les valls resplendirà
el teu front, / i de les mans et
naixerà una raça / de titans
humaníssims”.

Una biografia en quatre volums
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Miquel Martí i Pol,
mort dimarts a 74
anys, ha tingut una
vida marcada per
les malalties, que
van donar una es-
pecial intensitat a
la seva vocació po-
ètica. Vida i obra es
fondran en la seva
biografia.

L
a biografia de Miquel
Martí i Pol tindrà
quatre volums, dels
quals de moment al
carrer només hi ha el

primer, Miquel Martí i Pol, l’arrel i
l’escorça. Volum I (editorial Proa).
El seu autor, Ignasi Pujades,
treballa actualment en el segon
–“vaig per la meitat”–, que no
sortirà fins d’aquí a dos anys i
que es titularà Miquel Martí i Pol,
el llarg viatge. Volum II.

“Tant per a aquest segon vo-
lum com per al tercer tinc
molta documentació, especial-
ment correspondència amb els
joves poetes d’aleshores, com
Miquel Desclot, Jaume Medina,
Xavier Bru de Sala i Ramon Pi-
nyol Balasch”. Cronològica-

ment, el segon tom arribarà
fins a l’aparició de l’esclerosi
múltiple, el 1970, quan el poeta
tenia 40 anys.

El tercer volum, Miquel Martí i
Pol, amb vidres a la sang. Volum III,
tractarà els primers anys de la
malaltia i es clourà amb la
mort de la primera esposa, Do-
lors Feixas, el 1985, que és quan
el poeta va escriure el Llibre
d’absències.

I finalment, el quart i últim,
que provisionalment es titula
Miquel Martí i Pol, després de tot.
Volum IV, abordarà els anys fi-
nals de la seva vida al costat de
la Montserrat. “D’aquesta època
no en tinc documentació, però
hi ha el testimoni de la Mont-
serrat”, diu Pujades.


