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Joc nou

Els poetes

E
l llibre de Miquel
de Palol Dos poe-
tes, amb el subtí-
tol Impressions
d’Espriu i Vinyo-

li (Columna), és un testimo-
ni personal sobre un episodi
de la petita història literària
del nostre país, centrat en la
relació de competència
entre els dos autors que en
aquell moment es disputa-
ven el reconeixement com
els més grans, induscutibles,
sobretot entre les noves ge-
neracions. Els últims mes-
tres, els considera l’autor.
També és una crònica, igual-
ment personal, de com en
aquell temps els nous poetes
reclamaven un mestratge i
visitaven els poetes consa-
grats per veure a qui atorga-
ven la categoria màxima. I
encara és una oportunitat
per gaudir de l’escriptura
elegant, elaborada, sàvia, de
Miquel de Palol, que narra
els seus anys d’aprenentat-
ge. I un exemple pràctic de
la dificultat de la traducció
dels poemes a un altre idio-
ma. Hi figuren també els
noms i els judicis sobre al-
tres poetes, J.V. Foix, Pere
Quart, Rosselló-Pòrcel, Joan
Brossa, i els companys de
generació Xavier Bru de
Sala, Ramon Pinyol, Vicenç
Altaió i altres.

Dels espriuans de primera
hora, diu l’autor, en queda
poca cosa, potser també
perquè no en van prendre
els aspectes adequats. Dir
que un poema espriueja és

negatiu. Tot i que Salvador
Espriu va ser l’últim poeta
català amb una projecció in-
discutible de primera línia a
la Península i, malaurada-
ment, no va ser per raons
estrictament literàries. En
canvi, Vinyoli és el poeta
més influent de l’actualitat,
afirma Palol. El llibre pot
provocar moltes matisaci-
ons i tots els afegits i co-
mentaris que es vulguin,
però és un document de pri-
mera mà, subjectiu, per
tant, sobre la història lite-
rària recent. Un difícil equi-
libri entre l’univers personal
i la consideració pública.

Miquel Martí i Pol, vida i
poesia (Proa), d’Àlex Broch
i Xevi Planes, ens proposa
una doble lectura: és una bi-
ografia reduïda del poeta,

els seus poemes en un pa-
rell d’escoles de Barcelona,
en reunions nocturnes de
pares, i aquest va ser el pre-
ludi de la seva presentació a
les matinals del Romea, al
costat d’un Raimon novell,
que també va arribar per
primer cop a Barcelona
convidat per aquestes esco-
les, de la mà del professor
Joan Triadú.

El paper de Jordi Sarsanedas
en la promoció i considera-
ció del primer Miquel Martí
i Pol va ser més important
del que es diu i del que la
discreció i l’elegància del
poeta que ens acaba de dei-
xar volia que es digués.
Josep Maria Castellet
també va ser important en
la formació del poeta, i la

El poeta, narrador i assagista Miquel de Palol ha publicat a Columna ‘Dos
poetes. Impressions d’Espriu i Vinyoli’ ● Àlex Broch i Xevi Planes són els
autors de ‘Miquel Martí i Pol, vida i poesia’, editat per Proa ● Emili Teixidor

Joan Vinyoli
és el poeta
més influent
de l’actualitat,
afirma Palol

Formen part del tòpics
del món literari les re-
lacions entre autors i
editors. Comèdies més

o menys gracioses exploren tics
d’uns i altres. Com en tot, no es
poden fer generalitzacions, no
per cap entrebanc moral, sinó
perquè massa excepcions les
desmenteixen.

Feta per qüestió de justícia
aquesta reserva, aquest cronis-
ta ha detectat un canvi de ten-

dència general en els últims 35
anys, més o menys els passats
d’ençà que un es va ficar en això
de la literatura. En aquells
temps els editors pretenien ser
líders d’opinió intel·lectual, as-
piraven a influir en el curs del
pensament, sovint entreban-
cant-se amb criteris ètics, en
conflicte, però sempre des
d’una forta dimensió intel·lec-
tual i un compromís ideològic
consistent, tot i que compro-

metés la seva independència.
Poden dir que són més lliures
la majoria d’editors d’ara des
de la seva independència ideo-
lògica? Perquè avui el seu ob-
jectiu primordial, l’únic en més
d’un cas, és guanyar més di-
ners que la competència. Una
editorial que no funciona com
a empresa té els dies comptats,
però confondre el fonament
pràctic amb l’objectiu és una
victòria pírrica de la llibertat.

L’objectiu
d’alguns
editors
és guanyar
més diners
que la com-
petència

Illes perdudes

Joan
Vinyoli,
Salvador
Espriu i
Miquel
Martí i Pol,
tres poetes
sobre els
quals s’han
publicat
llibres
recentment,
escrits per
Miquel de
Palol, Àlex
Broch i Xevi
Planes.
ARXIU

Miquel
de Palol

El gremi
dels editors

no-inclusió de l’obra marti-
niana en l’antologia que va
fer amb Joaquim Moles
penso que va ser per
manca de perspectiva, per-
què la proximitat i els ma-
terials biogràfics i en brut
que oferia feien preveure
un temps més madur i ela-
borat de l’experiència di-
recta. Com diu Pere Rovira
en el pròleg, esplèndid,
com tot el recull, de la seva
Poesia 1979-2004 (Proa):
“El que compta no és el que
la poesia pot canviar o re-
cuperar de les coses viscu-
des, que és poc, sinó com et
va configurant a tu mateix.
[...] La teva poesia surt de
la teva vida, però la teva
vida va com va gràcies a la
poesia, o per culpa d’ella”.
Doncs això.

l’obra del poeta com per als
que volen entrar-hi. Als dar-
rers els facilitarà la lectura,
i als primers els aclarirà el
sentit de molts versos. El
músic Rafael Subirachs va
cantar la seva versió al
piano dels Cinc esgrafiats a
la mateixa paret, i són ver-
sions que no s’haurien de
deixar perdre. El mateix
Miquel Martí i Pol va cantar

sobretot si la comparem
amb l’obra extensa i deta-
llada d’Ignasi Pujades, però
molt útil, perquè se centra
en els episodis més impor-
tants, i també és un estudi
molt acurat de l’obra marti-
niana, gairebé poema a
poema, amb divisions per
etapes que en faciliten la
comprensió global.

L’examen s’atura a la
quarta etapa, la que s’acaba
el 1980, amb el títol
L’àmbit de tots els àmbits, i
el lector es demana si Àlex
Broch, que ja ens va oferir
una esplèndida antologia de
la poesia de Miquel Martí i
Pol arran de la seva mort
ara fa tres anys, continuarà
la feina deixada a la meitat.
Un volum molt útil tant per
als lectors que ja coneixen


