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El poeta Miquel Martí i Pol va morir ara fa un any

J O C N O U

Miquel Martí i Pol
E M I L I T E I X I D O R

J
a fa un any que es va
morir el poeta Miquel
Martí i Pol, i tot d’actes
l’han recordat, el més
públic, massiu i ofici-

osament institucional dels
quals ha estat el celebrat al
Teatre Nacional de Catalunya,
retransmès pel Canal 33. Hi ha
qui fa magarrufes opinant que
tanta popularitat pot anar en
detriment del prestigi. Potser
tenen raó els que opinen així,
però cal recordar que l’estudi
de l’obra poètica d’un autor,
amb tot el que implica de ra-
cionalització, té el seu lloc a la
universitat i és feina d’estudi-
osos i crítics, però a vegades
els mètodes i assumpcions de
la raó crítica no han de ser
necessàriament assumits pels
artistes ni pel públic
més ampli. Hi ha qui
opina que la intepreta-
ció d’un poema, com la
d’un somni o una per-
sona, té més a veure
amb la intuïció o el gust
personal que amb la ci-
ència.

¿No és bo que la poe-
sia surti de tant en tant
dels cercles minoritaris i
arribi a un públic més
ampli? ¿Què han inten-
tat tots els poetes que
han col·laborat amb
músics i cantants, si no
és estendre el seu pú-
blic? ¿Qui es preocupa
avui pels teòlegs, fora
dels teòlegs mateixos? I
malgrat aquesta despre-
ocupació pels teòlegs, hi
ha una religió popular
que és la que viu i coneix
el gran públic i la que
manté viva la feina dels
teòlegs ignorats. ¿No
passa el mateix amb la
poesia? Els exemples
que posaria els tenim
tots al cap.

Ara bé, dit això, afegeixo
que no sé fins a quin punt és
bo per a la correcta recepció
dels poemes la insistència en
els detalls biogràfics dels au-
tors. Sobretot quan els autors
s’han identificat, o els han
identificat, amb alguna causa,
política, social o humanitària.
Pablo Neruda encara purga la
seva lloa a Stalin i Salvador
Espriu el seu resistencialisme
civil, per dir-ne només dos.
Joseph Brodsky va deixar dit

que “malgrat la diversitat de
circumstàncies de la vida d’un
autor, malgrat la complexitat
de la seva vida i tot el que
vulgueu, totes aquestes com-
binacions són molt més limi-
tades que el resultat de la seva
creativitat”.

Una vida és molt més limi-
tada que l’art –recordem allò
de “la vida és curta i l’art és
llarg”, llarguíssim, i ve de
molt abans que nosaltres–, i
el material artístic és molt

més flexible i inexhaurible.
No hi ha res més obtús que
examinar l’obra d’un artista
com el resultat de la seva vi-
da, d’unes circumstàncies es-
pecífiques. Les biografies no
expliquen res del misteri po-
ètic. Auden va demanar que
no escrivissin cap biografia
d’ell, no volia ser portat a la
taula de dissecció per a una
autòpsia biogràfica, i va pre-
gar als seus amics que des-
truïssin les cartes i docu-

ments que els havia fet arri-
bar. Dante, ens recorda Brod-
sky, no va ser l’únic que va ser
expulsat de Florència, ni Ovi-
di l’únic que van fer fora de
Roma. Amb els altres exiliats
compartien la biografia, però
res més. Dante no pot ser re-
duït al seu exili ni a les seves
opcions polítiques, ni Màrius
Torres a la seva tuberculosi.

En una època secularitzada
en què l’Església ha perdut
bona part de la seva autoritat,
hi ha públic que recorre als
poetes per buscar en la seva
obra una litúrgia alternativa i
unes paraules confortants per
apaivagar els seus mals. Però
la poesia és una altra cosa, i el
poeta, si bé pot ser una perso-
na digna o indigna, sana o

malalta, pobre o rica...,
amb la qual el públic es
voldria identificar i tro-
bar trets comuns amb
les seves biografies per
exclamar: “¡És com jo, és
dels nostres!”, el poeta
pot ser indigne, malalt o
pobre, el poeta pot tenir
molts trets comuns amb
els seus contemporanis,
però d’una manera dife-
rent, només van ser ex-
pulsats com ell de Flo-
rència o de Roma. Els
poetes, però, van saber
fer-se acompanyar en el
seu exili, en les seves
aventures i desventures,
d’aquest art llarg, llar-
guíssim que els precedia
i que els sobreviu i que
nosaltres no hem de vo-
ler reduir de cap manera
a un únic present sim-
ple i limitat per uns in-
cidents biogràfics més o
menys rellevants, íntims
i tot, si voleu, que ells,
els poetes, van saber su-
perar i transcendir amb
la seva obra.

P A R L E M - N E

Depèn de nosaltres... i dels vots
J O A N S O L À

“E
l govern de
Catalunya la-
menta aquest
despropòsit i
farà valer les

seves raons davant les instàn-
cies competents”: així acaba,
segons els diaris del dia que he
de lliurar aquest article (5.XI),
el comunicat de la nostra Ge-
neralitat a propòsit del gol de
Zapatero (el segon en pocs di-
es) de presentar al Consell
d’Europa el text de la Consti-
tució en versions catalana i
valenciana idèntiques. ¿Ens vol
fer creure Maragall que no sa-
bem que ell sap que la justícia
i la policia i... i... està tot ben
lligat pel poder polític? L’úni-
ca contrabalança són els vots,
com també sabem tots. Per
tant, no llenço pas la tovallola,
jo. La segona de Zapatero és
que mai l’hoquei “català” no
competirà amb l’“espanyol”. I
una altra del mateix dia: “El
Poder Judicial veu inconstitu-
cional obligar els jutges a co-

nèixer el català”. Inconstituci-
onal o no, contrari o no a la
Carta europea de les llengües,
signada (2001) pel “nostre” (i
perdonin) Estat, som sempre
al mateix lloc: també tothom
(fins i tot l’Acadèmia Valenci-
ana de la Llengua, creada per
enfortir la dissensió) sap i jura
que català i valencià no són
llengües diferents. Passem...,
no: passem a la mateixa cosa.

La Càtedra Unesco, de l’IEC,
dirigida per Joan A. Argenter,
fa durant quatre dijous unes
Jornades sobre “El model lin-
güístic de l’Estat espanyol:
present i futur”. El primer dia
parlaven representants d’em-
preses públiques i privades.
Els en explico el que puc del
que m’interessa. El director de
Serveis al Client de Renfe,
Claudio Alba, va exposar amb
correcció i formalitat la polí-
tica de l’empresa (guiada es-

trictament per una normativa
que es basa en la legislació vi-
gent) abans, durant i després
que vostè faci un viatge: telè-
fons d’atenció, retolació i in-
formació de les estacions i al-
tra informació impresa, tot
bilingüe; avisos als trens en
dues llengües (però, això no
ho va dir, amb “l’altra” llen-
gua sempre segona, redun-
dant, innecessària); i el llibre
de reclamacions. ¿I les perso-
nes? Alba va explicar quin
percentatge tenien coneixen-
ça de l’altra llengua i no tenia
resposta sobre la possibilitat
d’exigir un percentatge de
treballadors amb l’altra llen-
gua com a materna (no és tot
u “saber” d’alguna manera
una llengua que “posseir-la”
plenament).

Erik Klönhammer, gerent
de Katoen Natie Ibérica (lle-
geixin “katún nassí”), va ex-

plicar que aquesta empresa
belga del segle XIX, de plàstics,
automoció, química, etc., es-
campada per tot el món des
del 1994, amb 6.000 empleats
que parlen 12 idiomes, usa
generalment l’anglès com a
llengua franca (els seus em-
pleats no poden evitar ara i
adés de fer-se notes o una te-
lefonada en neerlandès, ai,
com ens passa o ens passava
als catalans quan anàvem Es-
panya endins i ens miraven
amb cara de pòquer), però té
ben clar que allà on s’instal·la
ha de semblar una empresa lo-
cal, fins i tot del barri: i així,
trobareu l’àrab a Anvers, el
castellà a Houston i el català a
Tarragona. L’empresa paga les
classes de llengües. Ah: s’evi-
ten traduccions innecessàries
(llegeixin potineries com les
que fem nosaltres; també evi-
tades al Canadà). José Larra-

mendi va explicar l’esforç
d’Eroski per fer servir les qua-
tre llengües en els seus super-
mercats i en la revista de
l’empresa, la naturalitat amb
què intenta fer una acció en la
qual els dirigents creuen per
principi més que no per eco-
nomia: per economia, usarien
el castellà i tothom feliç, que
només l’u per cent consulten
la seva web en euskera i el 31%
en català.

El senyor Alejandro Goñi,
president de les 100.000 em-
preses de PIMEC-SEFES, va ser
contundent i poc polític: es
pot viure perfectament en
castellà, i deixem-nos de ro-
manços, i a les empreses hi
ha més militància a favor
d’aquesta llengua que de
“l’altra”. Però hi va afegir que
tot depèn de la claredat en
les actituds: el nou Estatut és
una ocasió única per actuar
d’una vegada pensant en ca-
talà i no amb subordinació i
por.


