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L’IMAGINARI COL·LECTIU

Diàleg de poetes

O
J o s e p C u n í

rfandat. Estat
d’orfe. Sentiment
col·lectiu de la
setmana. Sensació
insuperada enca-
ra per tants i tants

catalans que aquests darrers dies hem
recordat que

“hi ha un temps per al sofriment i
un temps per estimar”.

I malgrat que ens puguin semblar
distants i diferents, hi ha moments en
els quals aquests dos temps es fonen
fins a barrejar-se i provocar-nos un
efecte confús. D’estranyesa. D’ingràvida
buidor. Legítima percepció d’un poble
que ha dit adéu al seu poeta, però en-
cara no ha assumit que

“potser tot és u i ens enganyem amb
el joc de la veu i del perill”.

Ignoro si Miquel Martí i Pol coneixia
Eugeni Ievtuixenko. Ni l’Emili Teixidor,
amic seu de l’ànima, m’ho sap precisar.
Però no m’estranyaria. És més, posaria
la mà al foc que devia haver llegit el
col·lega rus que comença la seva Auto-
biografia precoç, publicada aquí l’any
1967 amb estudi i tria d’en Josep M.
Castellet, escrivint: “L’autobiografia
d’un poeta són els seus propis poemes.
Allò que hi pugui afegir, només és un
comentari”. I que des de Roda de Ter
subscrivia una definició que va anar
seguint amb la seva obra fil per randa
fins a sentir-se influït per un altre ma-
leït. En tot cas, sigui lectura, informació
o casualitat, l’escriptor siberià dóna
resposta a la pregunta que es fa en Mi-
quel:

“Més enllà de nosaltres,
què perdura?”.

Doncs:

“Sí, queden llibres i ponts,
màquines i teles de pintors,
sí, moltes coses han de restar,
però alguna cosa fuig!”.

Perquè el nét de la Revolució Russa sosté:

“Cadascú té un món secret, ben seu,
On s’amaga el millor instant,
On s’amaga l’hora més terrible.
Però nosaltres no en sabem res”.

Exactament el que admet d’ell mateix
el nostre poeta:

“De mi en sé poca cosa”.

I nosaltres? Podem afegir com Ievtui-
xenko:

“Què en sabem, nosaltres,
dels germans, dels amics?
Què en sabem, de la nostra
estimada?
Fins del nostre pare,
Coneixent-ho tot, no en
sabem res”.

Doncs això.
M’explica una de les per-

sones que han viscut el
darrer procés de la malaltia
d’en Martí i Pol des d’abans
de l’estiu que dimarts el
darrer que va pretendre dir
cloent els ulls del somriure
més còmplice va ser: “Ja
n’hi ha prou!”. I amb la seva
decisió intransferible va de-
cidir que:

“No hi ha present:
Tots els camins són re-
cord o pregunta”.

En el seu cas, records i preguntes
també ens confondran. Perquè en la seva
obra hi ha respostes que són cròniques de
les seves pròpies vivències, però també
memòria que és el reportatge de moltes
altres vides. Dures, cansades, tristes,
menystingudes, castigades.

Sento a la ràdio que per la capella ar-
dent hi han desfilat “nombroses perso-
nalitats del món de la cultura i la política,
però també moltes persones anònimes”.
Anònimes?, em pregunto. Què vol dir ai-
xò? Sí, ja sé que és una expressió feta que
vol descriure a qui no té rellevància pú-
blica. I que s’empra col·loquialment. Ho
sé, però ho sento, sempre m’ha sonat
despectivament. A més, aquesta cir-
cumstància no vol pas dir que qui no fa
conèixer la seva identitat perquè no cal
no en tingui. Són rostres desconeguts als
ulls de l’observador. Això és el que són.

D’acord. Però aquesta seva limitació no té
per què abocar al cabàs de l’abstracte les
persones que desfilen l’emoció en solitud
i sense voluntat de notorietat. Són massa
simplificacions per descriure el gran
destinatari i receptor de l’obra del poeta
de llengua catalana més llegit, més can-
tat i més recitat. Massa simplicitat per
esbossar el seguidor d’una poesia eficaç
que ha donat resposta a les expectatives
d’un ciutadà delerós de poder llegir allò
que espera i no li donen.

No entro, ni puc, en la qualitat de l’o-
bra segons els paràmetres dels enteNo ho
sé. No en sé. Ni ho pretenc. Però sí que
goso dir a qui ha intentat rebaixar la
qualitat del lector de Martí i Pol a la ca-
tegoria de consumidor que, lluny d’o-
fendre l’un i els altres, enalteix el pro-
ducte posant-lo a l’abast del gran públic.
Com ho havien fet abans tants noms
després lloats. Què varen suposar, si no,
Verdaguer i Sagarra en els seus respectius
temps? ¿I Lorca, que venia als ateneus
populars de Catalunya a recitar els seus
poemes, que eren acceptats amb un fer-
vor multitudinari fins que després més
d’un s’escrivia amb molta voluntat i mala
lletra en un full de paper que acabaria en
les motxilles de soldats al front?

Els fenòmens estronquen conceptes i
capgiren idees. Ja ho sabem. I en Miquel
Martí i Pol va suposar això. Una anomalia
en el paradís dels erudits, que a més tre-

ballava en una fàbrica que
“anava en camí de conver-
tir-se en aquest gran ventre
que ha esdevingut”.

I per això, per veure’l com
un dels seus, que a més era de
poble i se n’enorgullia dient
que “el poble és el conjunt del
nostre esforç”, va aconseguir
capgirar el mètode sent un
autor imposat pel públic i no
pas al públic. Motiu pel qual
ha fet llegir poesia a una
munió de persones que se-
gueixen representant la força
autèntica, real, d’aquest país.
I això, com sabem, a més
d’un li serveix per dir-ho, pe-
rò no per creure-s’ho.

Sí. Definitivament en Mi-
quel va llegir Ievtuixenko. I va
creure com ell que “no hi ha
homes poc interessants”.

■ Josep Cuní. Periodista

LA PUNTA DEL DIT

Estafa
X a v i e r R o i g

A
vui, com que és jornada de re-
flexió, parlarem d’una institu-
ció que està fora del joc polític:
la monarquia. Ja sé que la dia-

lèctica monarquia / república és infla-
mada –malgrat que les discussions
acostumin a fer-se en veu baixa–. Per
això seria hora de començar a fer algu-
nes reflexions desacomplexades. I en
veu alta.

Tothom sap que l’actual titular de la
monarquia espanyola és diu Juan Car-
los. Fa un temps, potser m’hauria sentit
impel·lit a denominar-lo Joan Carles,
però ara ja no toca. Si fa uns 25 anys
aquell rei ens va caure simpàtic va ser
perquè, en un seu discurs, de cop i vol-
ta, es va posar a parlar català. El país és
així de subjectiu, i ja ho diu el refrany:
més val caure en gràcia que ser graciós.

La crua realitat, però, és que, un cop
venuda la Transició, de les habilitats
lingüístiques del monarca no se n’ha
sabut res més. Això sí, ha fet excursions
al Brasil per empaitar aquella bona
gent –que no li van ni li vénen– per tal
que aprenguin castellà. Tot, al mateix
temps que deixava que s’exercís geno-
cidi lingüístic del català dins del terri-
tori responsabilitat seva. I és que, a di-
ferència d’altres monarquies modernes
ni a Juan Carlos ni al seu rebrot els dó-

na la reial gana de fer servir altra llen-
gua oficial que la castellana. I a mi això
m’indigna especialment, perquè no és
el producte que ens va vendre. A mi em
prenen una bona part dels meus in-
gressos per tal que ells visquin com a
reis. I els meus impostos, li agradi o no
li agradi al senyor Juan Carlos, parlen
català.

Abans he dit que la monarquia espa-
nyola estava fora del joc polític. No dic
que n’està per sobre perquè, de fet,
n’està clarament per sota. Altrament
esdevindrien impossibles pífies com les
de dir que el castellà mai va ser llengua
d’imposició. O la manifesta passivitat al
no rebutjar, enfront de governs nacio-
nalistes espanyols, la permanent agres-

sió sobre determinats drets històrics, i
actuals, de Catalunya. Els progres llepa-
culs diuen que la culpa és del govern
espanyol, que li escriu els discursos i li
marca les accions a dur a terme. Això és
despatxar l’afer superficialment i sense
voler-se mullar. Convindria no enga-
nyar-se: la Constitució diu que la Coro-
na espanyola té un rol d’àrbitre –situ-
ació molt diferent de la del Regne
Unit–. A aquest paper, el rei hi ha re-
nunciat obertament.

Aquesta dimissió ha portat la Corona
a adoptar una posició cada cop més
superficial. Han començat a despuntar
actituds que tots consideràvem supera-
des, com ara demanar a l’alcalde de
Madrid que no faci obres quan s’acosti

l’època del casament de l’hereu. O pro-
moure i participar, arran de l’anunci de
matrimoni del fill, d’un vergonyós des-
plegament mediàtic que no va fer ni
Franco quan va casar la néta.

Fa temps que a les converses del car-
rer, i pel que fa a la monarquia espa-
nyola, els catalans manifesten opinions
de les quals cap mitjà es fa ressò. El
periodisme català ha optat per jugar el
rol del llepa –allò que els anglesos de-
nominen brown nose (nas marró)–. En
general, són, els catalans, mitjans co-
vards, que troben molt graciós fer co-
nyeta de les grans orelles del príncep de
Gal·les, però que no tenen coratge per
fer broma de la manifesta lletjor de
l’Elena de Borbó.

En definitiva, el pacte de la Transició
ha estat trencat pels partits nacionalis-
tes espanyols, però també per la mo-
narquia. Aquell Borbó que un dia va
optar per vendre’ns el producte Transi-
ció en el nostre idioma a les Drassanes
de Barcelona ha triat, finalment, la
tradició dinàstica més funesta: ser,
simplement, rei de l’Espanya castella-
na. Aquest monarca demà no votarà,
perquè així ho té per costum. Però no
ho farà, sobretot, perquè ni viu ni tre-
balla a Catalunya. I, a més, no hi està
interessat.


