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A
quest llibre és,
pròpiament,
una guia de lec-
tura. Això de-
termina el que

cal exigir-li i el que no cal de-
manar-li a aquest text. Per-
què de la mateixa manera
que a una guia turística no
se li reclama el plaer de la
lectura –excepte, és clar,
que l’hagi escrita Goethe–
sinó la competència que ens
permet recórrer satisfactò-
riament un territori, així el
llibre que comentem només
té sentit si ens estimula a lle-
gir bé la poesia del poeta de
Roda de Ter. Les dues coses
de què parlo em semblen
certes: la lectura de Miquel
Martí i Pol, vida i poesia no
és especialment plaent per-
què el lector es pot sentir
atordit pel bombardeig im-
placable d’informacions
puntuals, però recomanaria
al lector que abans de fer
una classe sobre Martí i Pol
o de llegir un dels seus poe-
mes accedeixi primer a les
informacions d’aquest text.
Li serà útil.

Com assenyala el títol,
l’obra té dues parts: la dedi-
cada a la biografia del poeta,
escrita per Xevi Planas, i la
dedicada a l’anàlisi de la seva
obra, redactada per Àlex
Broch. La primera, la cons-
titueixen 45 pàgines de
dades ordenades cronològi-
cament. Són informacions
rigoroses que recullen el que
s’ha investigat fins ara i que
incorporen alguna novetat.

La prudència de l’autor, però,
prefereix garantir la fiabili-
tat de les dades positives
que arriscar-se a crear un re-
trat literari viu del perso-
natge en què s’esquitlli algu-
na opinió no verificada tex-
tualment. L’antítesi, per
entendre’ns, d’un homenot
d’en Pla. Però el retret in-
clou també un elogi perquè
aquest text és molt complet
–l’activitat social, política i
cultural del poeta, la xarxa
d’amics, mentors, editors i
crítics que van fer visible, i

Crítica

Poesia d’un home comú
Després que Xevi Planas sintetitzi en 45 pàgines les dades biogràfiques del
poeta Miquel Martí i Pol, Àlex Broch analitza els primers 22 poemaris de
l’autor de Roda de Ter en un assaig publicat per Proa ● Per: Ramon Pla i Arxé

Martí i Pol
ja és un poeta
popular, però
pot ser-ho
encara més

dissociar-les”. La seva parti-
cular experiència és, certa-
ment, la matèria amb què
construeix la seva poesia,
però si només fos referenci-
al només tindria l’interès
que es mereixés la seva par-
ticular biografia. Afortuna-
dament és més i és per això
que encara en parlem.

L’orientació estimula
Àlex Broch a rastrejar el que
hi ha de veritat en algunes
al·lusions i ens descobreix,
per exemple, el sentit de les
referències a una dona i que
constitueixen el que Broch
anomena el Cicle d’Anna.
Una interpretació, per cert,
inèdita. I no és l’única. Però
el lector no trobarà només
les novetats que aquest lli-
bre incorpora a l’àmplia bi-
bliografia de Martí i Pol, sinó
també una síntesi del que
s’ha dit fins ara en els textos,
per exemple, d’Ignasi Puja-
des i de Pere Farrés, entre
molts altres, als quals no re-
gateja elogis.

Àlex Broch explica al pròleg
que el dia de l’enterrament
de Martí i Pol, l’editor Isidor
Cònsul va demanar als au-
tors un llibre que “tant pel
que fa a la descripció de la
vida com a l’anàlisi de l’obra,
[fos] una síntesi integradora
que ajudés a descobrir el
poeta a un ampli conjunt de
lectors”. És a dir, una obra de
divulgació. Certament, no
han fet el que els demanaven
perquè hi deuen haver tre-
ballat tant que els deu haver
dolgut deixar inèdit un ma-
terial que consideraven valu-
ós. Iniciat, però, el camí, cal
completar-lo amb l’anàlisi del
que va publicar Martí i Pol a
partir del 1980. El mateix
Broch qualifica el treball de
“work in progress, com un
treball que ha de seguir part
del seu camí encara no tan-
cat”. Estic segur que ho farà
però és necessària també,
després, la síntesi que des-
cobreixi “el poeta a un ampli
conjunt de lectors”.

Martí i Pol ja és un poeta
popular, però pot ser-ho en-
cara més perquè la seva poe-
sia sembla sintonitzar i ex-
pressar eficaçment moltes
de les còleres i de les tendre-
ses de l’home comú. Per a
molts, llegir-lo, pot acostar-
los no només a Martí i Pol
sinó també a la poesia.

per tant possible, la seva
obra–, ben documentat i fia-
ble. S’hi aprèn.

L’anàlisi d’Àlex Broch
–Lectura de l’obra poètica
(1948-1980)– abasta els
vint-i-dos primers llibres de
poesia de Martí i Pol, des de
Porto la tarda recolzada al
braç, el primer, fins a
L’àmbit de tots els àmbits. I
el que fa amb aquest materi-
al és, primer, agrupar-lo per
períodes. L’operació és per-
tinent perquè així és possi-
ble establir el codi expressiu
de cada etapa, és a dir el con-
junt de paraules, tècniques,
motius, orientació estètica i
funcions assignades a la po-
esia que Martí i Pol utilitza
en cada període. A qui es re-
fereix quan parla de “nosal-
tres” o d’“ells”? Quin sentit
té la imatge del pou? Quina
funció assigna a la presència
de personatges anònims?
Quin sentit té per ell el rea-
lisme? Què connoten deter-
minats recursos mètrics?
Tots aquests elements i

molts d’altres constitueixen
el que anomenem un codi i
que, en el cas de Martí i Pol,
certament evoluciona.

L’evolució no és rígida
–sempre hi ha precedents
del que serà després i restes
del que ha estat abans– però
els canvis són evidents i
sense aquest estudi previ la
lectura pot ser erràtica. La
importància d’aquesta orde-
nació fa que, com a conse-
qüència d’una lectura meti-
culosa dels poemes, Broch
plantegi alguna modificació
respecte d’altres ordenaci-
ons precedents i que ell fixa
en aquests quatre períodes:
el de l’anomenada Crisi de fe
(del 1948 al 1956/1957), el
que qualifica de Realisme
històric (del 1956/1957 al
1970/1971), el que du el
títol de La malaltia (del
1970/1071 al 1975), i el dar-
rer, Afirmació de vida (de
1976 a 1980).

Però Martí i Pol, vida i po-
esia és també una lectura, és
a dir, una interpretació del

sentit dels poemes. I aquesta
lectura busca trobar en la po-
esia de Martí i Pol proves i in-
dicis del que li passava, del
que creia i del que sentia el
poeta en escriure cada text.
Encara que Broch ho matisa
–distingeix, per exemple,
entre jo poètic i jo del poeta–,
de fet, tracta preferentment
la poesia com una informa-
ció referencial. No ho hauria
pogut fer si hagués analitzat,
poso per cas, la poesia de
Joan Vinyoli, però va ser el
mateix Martí i Pol el que gai-
rebé sempre va identificar la
seva obra amb la seva vida.

En el seu discurs de l’acte de
conferiment del doctorat ho-
noris causa per la UAB afir-
mava: “Jo confesso amb la
major honestedat que sem-
pre he seguit el camí del que
podríem dir-ne compromís
gairebé existencial entre
vida i obra, si més no perquè
mai no he tingut ni capaci-
tat, ni domini, ni ofici, ni
–diguem-ho tot– ganes de

El poeta Miquel Martí i Pol acompanyat per Àlex Broch en una imatge de la dècada dels 70. ARXIU
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