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algrat no haver estat seleccionat per Josep Maria Castellet i Joaquim Molas a l’antologia 
Poesia catalana del segle XX  -tal vegada perquè el poeta fins a l’any 1963 solament 
tenia editats dos poemaris, que, a més, no s’ajustaven al realisme amb claredat-, hi ha 
un aspecte essencial que ha contribuït a crear una aurèola singular de poeta social i cívic 
al voltant de Miquel Martí i Pol i ha estat la seua feina obrera i, de retruc, la tasca 
autodidacta en la formació literària amb tot el que comporta de superació constant dels 
condicionaments i de les circumstàncies adverses. El fet de treballar en una fàbrica 
sempre l’ha abocat -almenys fins als anys setanta- com a poeta obrer a la realitat i a la 
gent del seu entorn i ha servit de material per a la seua literatura. Hom ha subratllat amb 
escreix que l’autor de Roda de Ter, a diferència d’altres poetes, no ha hagut de baixar 
al carrer perquè ell sempre hi havia estat.

Martí i Pol fou un aprenent de poeta sense gaires estudis -la  primària i el primer curs 
de batxillerat (Martí i Pol 1989: 183)-, que des de ben aviat es guanyava la vida amb 
una activitat ben allunyada de la literatura: ha estat, fins a la baixa permanent de 1973, 
un treballador, concretament un escrivent, als despatxos de ca la Tecla Sala i Fills, 
coneguda com La Blava, la fàbrica on treballava sa mare, en la qual entrà el 15 de juny 
de 1943 amb catorze anys i tres mesos (Martí i Pol 1989: 187).

Com ens ha exposat al primer llibre de memòries, Obertura catalana, fou al marge 
d’aquesta activitat laboral que en petits moments a casa desenvolupava un interès



excepcional per la literatura i progressivament va suplir amb escreix els condiciona
ments de l’ambient:

Quan vaig començar a llegir (i escriure) més o menys seriosament, al catorze, quinze, setze 
anys, [...] plegava de treballar, a les sis de la tarda, per esperar el sopar, que solia ser a les set de la 
tarda, i havent sopat, me n’anava a la cambra de la meva padrina, que era al mig de la casa i era la 
menys freda, i llegia o escrivia en una mena de tauleta falsament modernista, petitíssima i força 
incòmoda. (1988: 26)

La lectura de les novel·les de Folch i Torres que tenia la mare a «l’armari-mirall» 
i les obres de teatre que l’avi guardava a la calaixera -«no m’agradaven gaire» (Martí 
i Pol 1988: 49)-; els llibres que comprava a Marià Muñoz, el llibreter de Roda, amb 
voluntat de construir a poc a poc la biblioteca pròpia, i els préstecs dels amics Josep 
Clarà, poeta de Roda que havia guanyat jocs florals, Emili Teixidor, amic i company 
des de la infantesa, i Miquel Villar, són algunes lectures que vehicularen el seu primer 
aprenentatge. Mentre Josep Clarà li deixava obres de Verdaguer, Carner i alguns poetes 
floralescs, ell participava com a actor a les comèdies del Teatre Moral i als Pastorets 
(Martí i Pol 1988: 67). Als dènou anys tingué una crisi religiosa, que el féu passar de 
la missa quasi diària i «la comunió setmanal a no posar els peus a l’església» (Martí i 
Pol 1989: 30), alhora que va patir el 1948 una tuberculosi pulmonar i va romandre un 
any i mig al llit, la qual cosa li va facilitar més temps lliure per llegir i escriure i sobretot 
va motivar una reorientació progressiva en el seu esdevenir poètic.

Si simplifiquem molt, l’evolució del conjunt de la seua producció respon, segons 
el nostre parer, a dos grans períodes que tenen com a frontissa l’inici dels anys setanta 
i que separen la postguerra i l’actualitat. El primer, el de postguerra, caracteritzat per 
la recerca d’una veu pròpia i la relativa sintonia i dependència de les lectures i del 
context; i el segon, l’actual, singularitzat per l’eclosió d’aquesta veu, més personal, més 
ferma i més sòlida literàriament a partir del trasbalsament que va suposar l’aparició de 
l’esclerosi múltiple i la reorientació vital i el replantejament literari que se’n derivà.

Allò que caracteritza la seua poesia durant la postguerra és que configura una etapa 
de formació. En un autor jove autodidacte, en un treballador de la fàbrica des dels 
catorze anys, el seu aprenentatge forçosament havia de provenir de la literatura que 
llegia i del context i es defineix per l’escriptura lenta (nou llibres en prop de trenta anys) 
i per la no publicació de la major part dels seus textos (només n’edita tres abans dels 
anys setanta). A més, la producció d’aquells anys el situa, respectivament, en dos 
contextos: la poesia dels anys quaranta i cinquanta, d’una banda, i la poesia dels 
seixanta, de l’altra. En la formació durant aquest període de postguerra podem 
diferenciar, tanmateix, un moment d’aprenentatge entre 1948 i 1957, i un altre de 
consolidació, entre 1957 -tot i que algun poema prové de 1956- i 1972.



Des dels inicis durant la fi dels quaranta i els anys cinquanta, hi ha l’aprenentatge: 
una poesia existencial -en l’època del decenni ribià-, que es caracteritza per una certa 
crisi espiritual d’una actitud desarrelada i per un creixent realisme. Aquesta crisi es 
donà als dènou anys després de patir la tuberculosi i genera progressivament una poesia 
inconformista, humanista, progressista, solidària, però que encara no incorpora amb 
claredat els conflictes de l’entorn. Porto la tarda recolzada al braç (escrit entre 1948- 
1954 i publicat el 1976) és la primera mostra d’una literatura que troba en la natura un 
referent que permet la idealització i el somni, tot seguint l’herència postsimbolista. 
Paraules al vent (1954) supera el paisatgisme, confirma l’angoixa i la vacil·lació del 
jo poètic davant d’allò incert, amb el neguit i la crisi religiosa, i aporta una obertura a 
la realitat. De fet, Joan Teixidor al pròleg a la primera edició, havia exposat que en el 
llibre la veu del poeta té un «afany de realitat», un «humaníssim sentit del quotidià», 
una mena de «democratisme molt propi del temps» i un «plural apostrofat amb què es 
dirigeix al lector» per alliçonar-lo (Pujades 1999: 266). Quinze poemes (escrit entre 
1954-1955 i publicat el 1957) enceta la reflexió sobre la reorientació del sentit de 
l’existència envers el compromís amb el món que l’envolta. Si esbrineu d ’un sol gest... 
(escrit entre 1954-1957 i publicat el 1976) és un recull heterogeni que encara combina 
el ressò religiós i l’angoixa «del progressiu combat de la nostra existència» (com diu 
al poema «Tot el que puguem dir»). El fugitiu (escrit entre 1952-1957 i publicat el 
1976) és la cruïlla definitiva en la progressiva obertura: el fugitiu és qui fuig, des de 
l’absència i el buit, a la recerca d’alguna cosa transcendent. A la fi de l’obra s’imposa, 
tanmateix, l’abandonament d’aquesta recerca, substituïda per una altra de més quoti
diana, la del nosaltres, i s’assenyala decididament el nou camí que cal emprendre, al 
carrer, entre ell i els altres inevitablement agermanats, amb la qual cosa, com anuncia 
explícitament, «la nostra veu caurà damunt la terra».

El conjunt d’aquesta poesia escrita al llarg de deu anys, entre 1948 i 1957, palesa 
no sols els inicis d’una vocació incipient, sinó que, ben mirat, constata aviat que la 
proposta existencial evoluciona cap a l’inconformisme i la solidaritat. La poesia 
primerenca del jove poeta autodidacte de Roda, caracteritzada pels tempteigs, la 
recerca d’una veu pròpia i la relativa vinculació amb el context literari, passa aviat a ser 
més escaient a un treballador de la fàbrica amb la incorporació d’un context més social. 
L’existencialisme d’aquests primers poemaris esmentats se centrava en l’individu 
solitari i en la seua meditació per tal de resoldre preguntes bàsiques, la qual cosa deriva, 
primer, en l’angoixa del buit i l’obertura solidària a la realitat, i després, en un 
compromís social amb l’home (Carbó 2000).

Des de 1956 i 1957 hi ha la consolidació amb què es confirma la reorientació de 
l’evolució poètica de Martí i Pol i hi trobem que la seua poesia de la fi dels cinquanta 
no solament s ’adiu al realisme històric, l’estètica que es preconitzà en la poesia catalana 
dels anys seixanta, sinó que fins i tot l’anuncia i l’avança. Hi ha en la poesia martiniana



d’aleshores una vocació no solament realista sinó també una clara preocupació social: 
denúncia de les injustícies, plasmació de Vara i ací, intenció politicosocial, defensa de 
les classes populars, actitud antiburgesa i, de retruc, un cert antifranquisme. I si ens 
fixem en la cronologia d’escriptura dels reculls alguns textos se’ns revelen avui com 
tot un precedent del realisme històric pel que hi aportaven a la fi dels cinquanta. Segons 
Joan Triadú, dos dels seus poemaris, El poble i La fàbrica-1959, s’avancen a la poesia 
que tracta la temàtica social i política:

No sempre és reconegut Martí i Pol com l’avançat d’aquella poesia que amb el nom de realisme 
històric, entre d’altres noms, predominà com a moviment en lapoesia del decenni. Menys teoritzada 
i més exacta que la major part d ’aquesta poesia, malgrat que l’exactitud en sigui, sembla, un 
component inexcusable, l’obra de Martí i Pol constitueix un testimoni únic, en la poesia de 
postguerra, d’una condició humana determinada -la  del treballador de la nostra ruralia industria
litzada-, condició viscuda per tants però objecte de l’atenció creadora de gairebé ningú. (1985: 178)

De fet, hi trobem la projecció de la personalitat sobre els elements circumdants que 
en condicionen l’existència i la vida compartida. I els primers elements immediats que 
el condicionen són l ’indret on viu, el poble, i el lloc on treballa, la fàbrica: els dos àmbits 
personals que esdevenen col·lectius i que permeten la primera socialització de les 
vivències.

La poesia esdevé un inventari o una crònica, per la temàtica compromesa i per 
l’expressió quotidiana, senzilla, enumerativa i narrativa. L’autor optà per reproduir 
amb una mirada objectiva la seua realitat immediata pròpia, que és també la d’altres, 
i per analitzar els seus problemes quotidians compartits. Al capdavall hi ha el que 
Miquel Desclot considera «l’aventura de comprendre, eixamplant el camp focal, la 
seva gent i la circumstància col·lectiva» (1991: 38). Hi ha un conjunt de trets que 
palesen la irrupció poètica del món d’un jo poètic que s’integra en el nosaltres, en les 
coses i la gent del seu entorn. En mots de Desclot i Medina, «la seva paraula poètica ha 
passat, també, de l’estreta torre de vori d’un jo vacil·lant a l’amplitud i la llibertat del 
carrer i dels horitzons oberts» (1976: 21). Segons Àlex Broch:

Martí i Pol vol donar vida a l’home anònim que realitza un treball anònim. La seva poesia és 
la de la petita història i de les coses petites, que serà, per altra banda i com a testimoni, la que donarà 
a conèixer tota la seva humanitat i, per tant, la seva raó política. La descripció, l’inventari com a 
recuperació, identificació i denúncia. És per tot això que la seva poesia transcendirà els límits 
geogràfics d’on sorgeix per ésser universal, perquè la veritat ho és. (1980: 88)

Per les seues vivències, la reorientació, doncs, li era molt més propera, més fàcil, 
menys traumàtica: no li cal un trencament o una ruptura, només al capdavall un pas de 
la subjectivitat a l’objectivitat, de l’interior a l’exterior, del jo al nosaltres.



I com a company i model de proposta, ara hi apareix sobretot Jacques Prévert 
(Vallverdú 1976; Solà 1997) i, en menor grau i encara, Salvat-Papasseit. Salvat, sovint 
benvist pels poetes socials, aporta a Martí i Pol la mirada entendrida sobre les coses 
humils i un cert neopopularisme formal: poemes com «Avui també» o «Nit de Nadal» 
són una certa represa de la temática del poeta de preguerra. En canvi Prévert, crític, 
inconformista i fustigador de les convencions i els valors de la societat benestant; 
apareix als ulls del de Roda com una veu senzilla i directa, clarament proletària i 
antiburgesa, molt escaient com a model per qüestionar les circumstàncies i la moral que 
aleshores dominava el context franquista, un context percebut com a l’explotació de 
l’home, la moral castradora, la misèria, la fam, la repressió i al capdavall el caos. Prévert 
aporta la paròdia i la sàtira a un Martí i Pol que incorpora a l’aventura personal aspectes 
de l’univers de la postguerra, els quals enumera i descriu: els objectivitza en el poema 
i els qüestiona, i no pas els evoca o els suggereix.

La poesia social de Martí i Pol se centra sobretot en dos eixos: l’exterior, 
exemplificat pel poble o la fàbrica; i l’interior, ben palès en Vautobiografia; és a dir, 
d’una banda, la història social, més immediata, amb el lloc on viu l’home i l’indret on 
treballa i es realitza, i de l’altra, la història personal, més interior, amb les dades 
biogràfiques que completen la seua vida. Fidel a aquestes directrius, convé recordar 
quins són els reculls de l’etapa realista, escrits entre 1957 i 1971, que tot seguit 
revisarem. El poble. La fàbrica-1959, La fàbrica, ens porten al primer dels dos eixos 
esmentats, amb un testimoni més exterior i col·lectiu, més combatiu. He heretat 
l ’esperança, sobretot Autobiografia i el poema independent Lletra a Atina ens acosten 
a l’altre eix, amb un testimoni més interior i personal.

El vessant exterior emmarca la poesia martiniana escrita entre 1957 i 1971, ja que 
El poble i La fàbrica-1959 foren escrits a l’inici, abans dels seixanta i, en canvi, La 
fàbrica fou escrit a la fi, entre 1970 i 1971. Entre ambdós pols cronològics, però, hi ha 
dos clars silencis o buits en l’escriptura del poeta, sobretot si considerem la permanent 
continuïtat de la seua producció, en què els reculls fins i tot foren escrits simultània
ment: aquell trienni que va de 1960 a 1962 i aquell bienni que va de 1968 a 1969 
(Vallverdú 1976). Entre ambdós silencis es produeix l’escriptura més interior dels 
llibres He heretat l ’esperança i Autobiografia i el poema Lletra a Anna, uns textos 
d’emprenta autobiogràfica i amb clara entitat pròpia (Broch 1980: 90), uns textos que 
avui'se’ns revelen com a més transcendents per a l’evolució posterior de l’autor, 
malgrat no adequar-se tan fidelment als rètols de poesia social i cívica que van definir 
inicialment el conjunt de la trajectòria del de Roda al llarg de la dècada seixantina. Sens 
dubte i amb perspectiva, per a una anàlisi integral de l’obra poètica martiniana en el seu 
conjunt, Autobiografia preludia molts més aspectes essencials en l’univers literari de 
l’autor que no pas per exemple El poble.



La galeria dels elements de la realitat omple els trenta-un poemes d 'El poble, un 
llibre escrit entre 1956-1958 i publicat el 1966.1 Segons l’autor en la nota prèvia a la 
segona edició, el poemari significa un «canvi de rumb» respecte a la seua poesia 
anterior. Tanmateix, subratlla que «no crec que es pugui parlar, en rigor, d’un 
trencament, sinó d’una progressió» (Martí i Pol 1989: 392). Personatges, carrers, 
objectes concrets, feines... són presentats per un home que ofereix la seua vivència 
compartida mitjançant una expressió caracteritzada per enumeracions, descripcions, 
narrativitat, recurrències, etc. com a recursos adients. El poeta ret homenatge a la gent 
amb qui comparteix T experiència de viure a Roda de Ter, amb els costums i les escenes 
quotidianes, amb el llenguatge senzill.

Al primer poema personifica en singular la col·lectivitat, en dir al primer vers «El 
poble és un vell tossut»; per tant, és ésser vivent i és temps. A més, és cadascun dels 
individus que l’integren i és la veu i l’esforç de tots, és la vida i la mort de tothom com 
a col·lectiu i de cadascun en particular.

Si el tercer poema, «Meditació primera», és una enumeració de places i carrers, 
«Inventari de poble», el quart text del recull, es construeix també a partir de l’inventari 
ara dels personatges i dels objectes, que s’allarga considerablement mitjançant el 
llenguatge quotidià, la dicció narrativa, les repeticions i el polisíndeton que creen una 
clara sensació de monotonia i de suma extensa d’elements enumerats. Tots ells 
confegeixen el poble com un indret constituït per uns càrrecs, tasques i professions i 
com un indret format pels serveis i activitats, etc. El poema va precedit d’una citació 
de Prévert, a qui hi imita, i acaba amb la incorporació intertextual d’aquesta com a 
darrer vers del poema: et plusieurs ratons laveurs. Eviventment, la funcionalitat 
d’aquest vers és doble: d’una banda, remet per l’idioma diferent a l’autor francès, i de 
l’altra, per la referència degrada una mica més el conjunt per l’evocació que comporta 
amb l’esment animal. La sensació global és de monotonia, d’avorriment i de fàstic, 
d’una grisa vida quotidiana sense sobresalts ni novetats. Finalment, convé no oblidar 
com el poeta en el darrer paràgraf incorpora la prosa com a modalitat de versificació 
i fa amb aquesta la darrera enumeració de l’inventari:

cinquanta noies promeses, 
dues-centes noies sense promès
i que envegen, secretament, la sort de les altres, un assassinat cada vint-i-cinc o trent anys, dotze 

automòbils particulars, molts diumenges perduts, encara molts més dies de feina també perduts, 
algun temporal escadusser, un augment sistemàtic de preus, sis famílies que van a viure fora, molta 
gent que s’odia cordialment...

Poemes com «Els anys de creixença», «Dissabte», «Cròniques canten» o «Medi
tació segona»... són un aplec de vivències i costums. «Les quatre estacions» desmiti
fiquen el trànsit temporal de l’any perquè en lloc de remetre al paisatge i la natura 
ofereixen costums i treballs en cadascun dels quatre moments de l’any.

(1) La primera edició fou 
a Mallorca, a la col·lecció La 
Sínia de l’editorial Daedalus. 
Aquesta edició incloïa els poe
mes «Balada» i «Do de la fe» 
que pertanyien a La fàbrica- 
1959 i que des de la segona 
edició d’E! poble deixen d’in- 
corporar-s’hi. Aquesta segona 
edició, de 1975, dins el primer 
volum d ’obra poètica d’Edi
cions del Mall titulat L'arrel i 
l ’escorça, incloïa dotze poemes 
que no figuraven en l’edició de 
1966 (Martí i Pol 19S9: 392).



Entre els personatges del poble que apareixen dignificáis als poemes, veiem 
1 ’ anònim home que treballava dotze hores al dia i l’arreplegà una màquina i ara agonitza 
(«L’home»); Na Caterina, que enganya el marit amb el marit d'una amiga («Picnic»); 
l’home vell mort de fred durant l’hivern («L’heroi»); o al poema «Els paletes» els 
treballadors que, per la seua feina, són protagonistes poètics, herois anònims d’unes 
tasques digníssimes: «enfilats a les bastides,/ descobriu sense esforç tots els secrets./ 
Sou alts i forts i teniu la pell fosca».

«Moral nova» és la denúncia de la mala distribució de la riquesa en la societat i de 
les actituds que se’n deriven i que constantment ens afecten; és l’atac als poderosos en 
primera persona del plural:

els qui manen són sempre
els poderosos
i els qui creuen,
els altres;
d’hereu a hereu
es manté el patrimoni.

(2) La primera edició de 
1975, inclosa al volum de l’obra 
poètica titulat L'arrel i l ’escor
ça, afegeix al títol la data apro
ximada de l’escriptura, per tal 
de diferenciar-lo de l’altre lli
bre homònim de 1972. La ter
cera edició de 1979, al volum 
segon d’obra poètica titulat El 
llarg viatge, incorpora sis poe
mes que pertanyien a la versió 
original del llibre però que no 
havien estat publicats a les edi
cions anteriors (Martí i Pol 
1989: 395).

La crítica contra la moral establerta apareix al poema «És el que diu un amic meu», 
en descriure’ns amb ironia l’excursió quotidiana a la platja i la culminació del dia en 
fer «l’amor, per torns, amb totes dues noies,/ europeus com la gent de les novel·les»;
0 bé a «Crònica», on es parodia el progrés. Amb un ressò més popular, també 
«Romanço» o «Quan s’aixequi la boira» proclamen l’autenticitat davant la moral falsa
1 els costums heretats repressors de l’estima, de la dignitat i de la sinceritat humana: una 
dignitat que el poeta considera com a essencial per a la seua tasca de ser fidel al poble 
com a part integrant d ’ell i com a veu compromesa i clara. «El poema» és l’únic text 
metapoètic del llibre i proclama aquesta fidelitat. Finalment, el darrer text, «Meditació 
última» reprèn i emmarca l’inici de l’obra en recordar-nos elements del poble i sobretot 
el fet que si aquest roman indestructible és perquè és alhora cadascun de nosaltres.

Els textos, d'una banda, poetitzen la quotidianitat en objectivar-la a partir de versos 
narratius o descriptius d’unes escenes de l’entorn immediat, o bé amb l’enumeració 
d’un inventari d’éssers que l’habiten o d’aspectes i elements que l’integren. De l’altra, 
hi ha reflexions, sobretot en la segona meitat del llibre, on el poeta medita més 
críticament i se serveix de la ironia i la paròdia en ridiculitzar allò ofert mitjançant la 
seua mirada distant i fustigadora, una mirada al capdavall d’existencialització però 
també de reflexió moral.

Els vint-i-quatre textos de La fàbrica-1959, un llibre escrit entre 1958-1959 i 
publicat el 1975,2 responen al compromís i a la denúncia d’un treballador que ofereix 
la seua visió immediata de l’entorn compartit per la col·lectivitat. El tema central és, 
doncs, el món dels obrers que hi treballen (Desclot/Medina 1976: 23). Amb això la 
fàbrica, per l’absorció sobre l’ésser humà, passa a ser sinònim de la vida deshumanit



zada, més que ho havia estat el poble, i es converteix, doncs, en l’altra directriu social: 
el lloc on es viu i F indret on es treballa determinen la intersecció de la vida comunitària.

El primer poema, homònim al llibre, presenta l’indret del treball com un ésser 
fagocitador dels que hi treballen, els quals progressivament deshumanitza i homoge
neïtza en massa anònima: «No cal que us preocupeu:/ hi ha lloc per a tots./ La fàbrica 
és un ventre enorme» ens diu. Els éssers humans despersonalitzats integren l’engranat
ge de la fàbrica com es veu al poema «L’any vinent» o bé «No estem mai sols», amb 
una clara denúncia de la deshumanització a favor de la productivitat. La hipèrbole de 
la fàbrica que tot ho omple es veu a «Val més que ho sapigueu»:

Val més que ho sapigueu ben aviat: 
la fàbrica limita amb si mateixa 
per qualsevol costat.
No hi ha res que li alteri 
l’adusta fesomia
i té corda per anys, com hi ha Déu!

Poemes com «Do de la fe» o «Do de l’esperança» recorden que no cal tenir 
esperances ni pensar perquè no pertoca per al progrés de la fàbrica. Aquest caire irònic 
es converteix en paròdia a «Nova oració del Parenostre», tot imitant Prévert (Solà 
1997), on ofereix amb humor distant una nova oració que allibere de la rutina de la feina 
quotidiana:

Pare nostre que esteu en el cel, 
siga augmentat sovint el nostre sou, 
vingui a nosaltres la jornada de set hores, 
faci’s un xic la nostra voluntat 
així com la d’aquells que sempre manen.

El nostre pa de cada dia
doneu-nos-el més fàcil que no pas el d’avui,
perdoneu els nostres pecats
així com nosaltres perdonem
els dels nostres encarregats
i no ens deixeu caure a les mans del director,
ans advertiu-nos si s’apropa,

amén.

A partir de textos com «Per a tots nosaltres» i «Per a tots vosaltres» apareix l’ésser 
humà en el límit i es proclama la dignitat i la revolta. «In memoriam» és força crític amb 
l’anul·lació que la fàbrica ocasiona als homes, fins i tot causant la mort.

Hi ha alguns poemes que tracten de la tasca poètica: «Ofici del poeta», «Do de la 
paraula», «L’exiliat» o fins i tot «Quasi joc», en què apareix l'activitat com aquella 
conreada per un individu dins la fàbrica i, per tant, amb una funció social com a única



(3) La segona edició del 
poemari fou el 1975 dins el vo
lum d’obra poètica L ’arrel i 
l ’escorça. A partir de 1979, en 
la quarta edició s’inclou dins el 
volum d’obra poètica El llarg 
viatge. Els poemes «L’Elionor» 
i «La creació» són anteriors, ja 
que formaven part de l’espec
tacle de 1969 titulat «La crea
ció» (Martí i Pol 1989: 398).

possibilitat digna. Tanmateix, en el darrer poema del llibre hi ha sempre el dubte de 
l’èxit assolit: «hi ha algú que escolti?». La resta d’opcions serien com «l’oci/ fent 
mangarrufes d’home fart» («Ofici de poeta») o bé «l’enganyifa d’oblidar/ que sóc un 
d’ells, tinc la veu de titella» («Do de la paraula»).

El recull, per tant, continua amb el tractament de l’univers immediat del poeta: la 
fàbrica, l’indret del treball i, per tant, de l’explotació humana. Minven respecte a l’obra 
anterior els poemes inventari i, en canvi, s’incrementen els textos amb la crítica i la 
denúncia: mentre el poble era l’espai on hi havia escenes, costums i personatges que 
calia presentar i objectivar en els versos, de vegades amb una certa ingenuïtat; la fàbrica 
menys heterogènia i més homogeneïtzadora conté una massa en què només val la 
productivitat i, per tant, cal qüestionar-la amb contundència per recuperar la dignitat 
humana. Finalment, cal observar que el llenguatge emprat afegeix al del llibre anterior 
referències especialitzades i específiques de la feina, com el cotó egipci de «Ordre de 
fabricació», a més de dites i frases populars com «val més tenir que no pas penedir» al 
poema «La fàbrica».

Lafàbrica, escrit entre 1970-1971 i editat el 1972,3 és una mena de represa del llibre 
homònim i al llarg dels vint-i-un poemes completa amb una expressió més narrativa i 
menys enumerativa, al capdavall més objectiva i distant, la perspectiva amb personat
ges i motius d’aquell univers en què sofreix i treballa l’home-poeta.

És un poemari que, en la cruïlla dels anys setanta en què s’escriví i s’edità, remet 
al passat i, per tant, a la primera etapa en l’evolució del’ autor, malgrat ser quasi coetani 
a l’inici de la malaltia. Al capdavall, com diu l’autor, «Si durant molt de temps vaig 
escriure d’una manera directa sobre temes relacionats amb el poble i la fàbrica, va ser 
simplement perquè jo sempre he viscut en un poble i perquè durant trenta anys vaig 
treballar en una fàbrica» (Martí i Pol 1989: 398). Tanmateix aquesta escriptura no sols 
incorpora la realitat quotidiana per mostrar-la, sinó que pretén anar més enllà i meditar 
sobre la possibilitat de modificar-la mitjançant el poder de convocatòria de l’expressió 
poètica.

La primera edició és del mateix any que la de Vint-i-set poemes en tres temps, dos 
llibres escrits consecutivament, que remeten respectivament a l’abans i al després, és 
a dir, a dos períodes diferenciats per la irrupció literària de la malaltia, l’esclerosi 
múltiple, palesa en el segon d’aquests reculls. Si en el primer els altres encara tenien 
el protagonisme, en el segon, en canvi, hi ha un nou univers en què el protagonista, 
correlat del poeta, és una segona persona del singular, amb l’estratègia del desdobla
ment de la primera persona en un altre, i es converteix en el centre de les meditacions 
i de la subjectivació de la realitat.

Segons Desclot i Medina, Lafàbrica «es tracta d’un dels llibres cabdals de la poe
sia que ha nascut del que s’anomena el realisme històric» (1976:24), tot i que combina 
en diferents moments el to ferraterià, un cert ressò popular («Com que ara ve el bon



temps») i un caire foixà («A la manera de Foix»), La fàbrica és l’entorn del jo, de la 
subjectivitat destruïda o amenaçada.

L 'inferno en què viuen i moren els personatges de La fàbrica no és únicament el lloc econòmic 
simptomàtic d’un determinat sistema, sinó sobretot el lloc de destrucció sistemàtica de la subjec
tivitat. No es tracta pas de la presentació néta i pelada del curriculum vitae de persones destinades 
fatídicament a caure en l’anonimat sinó de la referència de persones que se senten escomeses en llur 
intimitat, que defensen amb tota la resistència i tota la dignitat de què són capaces, perquè saben que 
probablement és l’única cosa que els resta. (Solà i Sala 1976: 8)

El poemari és una crònica sobre una gent que compartí la fàbrica amb el poeta i que 
ara són «els únics herois d’aquesta història». «La creació» és un text que vincula amb 
ironia l'aprenentatge en set dies de les tasques a la fàbrica i parodia els set dies de la 
creació. Tot i que hi ha poemes com «Homenatge a Miquel Bauçà» que són inventaris 
sobre aspectes de la fàbrica, la nova aportació del recull respecte al de 1959 és que 
sobretot se centra més en protagonistes-herois que no pas en el treball o en escenes de 
l’empresa. L’Elionor és la noia que hi entrà a treballar als catorze anys i ara ha estat 
substituïda per la filla, Rita Mirambell és la metxera del torn de la nit, o, entre d’altres, 
la Soledat González és la immigrant vinguda d'Extremadura que netejava les comunes 
de la fàbrica.

Poemes com «De semàntica», «Epifania» o «Comptes clars» presenten la seua 
crítica a l’opressió i a la deshumanització mitjançant la paròdia o la sàtira al progrés i 
la pèrdua de la dignitat humana. «Avís», l’últim poema, és una descripció estricta de 
la funció de les portes en la fàbrica i de la implantació del sistema de control horari del 
treball mitjançant el fet d’haver de fixar:

De dilluns endavant 
tots els treballadors, 
en entrar,
recolliran la fitxa que porti el seu nom 
del dipòsit corresponent a la seva secció, 
la perforaran amb el rellotge-control, 
tal com ha estat abundosament ensenyat, 
i la tornaran al seu lloc.
Tant les fitxes com el rellotge 
són al peu de l’escala que hi ha 
darrera la porta principal.

Una aportació principal d’aquesta manera de poetitzar en el llibre rau en les 
repeticions estructurals, és a dir, el poema s’inicia amb una referència que es recupera 
a la fi en crear una estructura emmarcada que suggereix una rutina i monotonia 
inalterables al pas del temps. De fet, aquest darrer poema conclou amb l’esment de la 
porta principal que era el motiu amb què s’iniciava el text. O, a tall d’exemple, el poema



(4) La primera edició fou 
el 1976 dins el volum de l’obra 
poètica El llarg viatge.

«L’Elionor» s’iniciava amb la referència a l’edat i les trenes d’aquesta i acaba amb les 
de la seua filia: res no canvia malgrat el relleu generacional.

He heretat l ’esperança fou escrit entre 1963-1967 i publicat el 1976,4i consta de 
vint poemes heterogenis elaborats al llarg de quatre anys, que evolucionen i reorienten 
les propostes de les obres anteriors i s’encabeixen en un realisme que parteix del jo 
poètic com a centre de l’univers literari de la meditació. Com estableix el títol, el 
protagonista ens parla en primera persona del singular de la seua experiència i de 
l’esperança que té en el present-futur.

Si «En el principi fou la cinegètica» apunta la fugida espectacular de la llebre 
perseguida pels caçadors, la qual genera la sorpresa dels homes, i, per tant, apunta el 
camí de la fugida per alterar l’opressió i defugir els condicionaments, textos com «I com 
que ara tu i jo» traslladen aquest missatge a l’àmbit íntim, introdueixen la temàtica 
amorosa i proposen de refer la relació trencant la rutina i l’erosió motivada pel pas del 
temps i recuperant el somni i l’esperança dels inicis com a projecció envers el futur 
esperançador. Llavors «En el trenta-cinquè aniversari» el poeta proclama l’arribada 
d’un home nou: crític i amb esperança d’haver complit els trenta-cinc anys:

Vull que tothom sàpiga que he mudat
la pell altra vegada
i que, potser perquè navego
contra corrent del temps i de les modes,
ara crec més que mai
en la bondat dels homes
i en un futur de pau i de tendresa.

Aquesta proposta de futur porta el poeta a creure que «el món / el pot salvar un 
prodigi» («No vençut: desolat»); un prodigi que passa perquè el poeta siga conscient 
que la seua tasca ha de ser escriure per voler modificar el ritme de les coses, per 
convèncer la gent, per tenir una «clara, /decidida i tenaç voluntat de camí» (Sovint, 
quant rellegeixo»). La poesia amb poder de convocatòria i de convenciment serveix 
perquè el poeta medite públicament j a que «això que escric ho escric per a tothom» («He 
heretat l’esperança»). I, per tant, es dirigeix a si mateix per ser conscient que aquesta 
tasca és una lluita permanent:

Se’t corcarà la veu de tan solemne 
si no surts al carrer, i et veuràs créixer 
lligat a tu mateix, com una nosa.

Car no perdura el vent de les paraules 
sinó el risc de donar-se per comprendre, 
el que compta és l’esforç de cada dia 
compartit tenaçment amb els qui creuen 
que cada gest eixampla l’esperança,



que cap dia no es perd per als qui lluiten.
(«Podem, si vols, asseure’ns»)

El llibre presenta unes clares novetats que confirmen una evolució respecte als dos 
reculls anteriors: la poesia social basada en la descripció i la denúncia de l’entorn on 
es viu i on es treballa ara es caracteritza per una dimensió més personal, palesa no sols 
per la temàtica sinó també perquè la major part dels poemes tenen com a protagonista 
la primera persona del singular i no pas la del plural o els altres, un protagonista singular 
que, a més, s’identifica amb l’enunciador. Fins i tot, com ocorre, entre d’altres, a textos 
com «Al capdavall els mots ens afeixuguen» o «Podem, si vols, asseure’ns», qui parla 
es dirigiex a si mateix desdoblat en una segona persona del singular, amb qui configura 
el nosaltres, en una imatge d’espill, i li aconsella l’estètica del carrer i de les coses:

Ara la gent ocupa el lloc dels versos 
i no s’hi val fer jocs de paraules 
per apagar la fam o la incertesa.

Els mots valen només allò'que diuen,
i quan jo dic «el poble»
vull dir la gent que viu entorn de casa.

(«Els anys com una relia»)

La proposta dominant al llarg del recull és la poètica: la poesia amb una clara funció 
social, vinculada a l’entorn i alhora universal, útil i sobretot compromesa amb la gent 
i les coses, al capdavall amb la condició humana.

Respecte al que ocorria en llibres d’abans, ara només trobem alguns textos a la fi 
del llibre, com «Quan els senyors» o «Fet divers», en què, respectivament, hi ha la 
crítica contra les classes dirigents i la proposta de rebel·lió, i el record de la destrucció 
de la guerra d’Espanya. Quant al recull sobre el poble, han desaparegut els poemes 
inventari que enumeraven elements, aspectes, éssers o escenes; i pel que fa als de la 
fàbrica minven considerablement la crítica, la paròdia i l’ús de la ironia. Aquesta, com 
a recurs de distanciament i crítica, desapareix del nou recull i sols la veiem al poema 
«Pico l’ullet».

Lletra a Anna és un poema-carta de vuitanta-vuit versos, majoritàriament decasíl- 
labs, escrit el 1965 i editat el 1974,5 dirigit pel poeta a l’interiocutor anomenat Anna. 
Va obtenir el Blau d’Or del certamen de Lluc a Mallorca el 1966. És un extens poema 
que segueix el model de poema-epistolar narratiu i que en algun moment té el ressò de 
Gabriel Ferrater. El poeta ens conta la seua història a partir de l’evocació d’Anna, que 
estiuejava al poble. Recorda els seus primers anys quan «m’entossudia/ a fer créixer 
tothom faixat amb sòlids/ preceptes de virtut». Anna, en canvi, apareix en aquest 
univers estricte de la postguerra com un ésser distant: «tu eres sempre part dellà dels 
límits». El jo poètic recorda també la seua tuberculosi i la por i el desfici que li causà

(5) La primera edició fou 
a l 'Antologia 1966-1973, la se
gona edició fou al volum de 
l’obra poètica L'arrel i l ’escor
ça, el 1975; i la tercera a El 
llarg viatge, de la mateixa obra 
poètica.



«un glop de sang t’emplena la boca». I l’aprenentatge humà que es derivà d’aquesta 
malaltia: «era néixer de nou pel gest solemne/ de creure en mi més que en tota altra 
cosa».

El personatge Anna possibilita al capdavall la reflexió a partir de la narració 
autobiogràfica: els primers anys, la tuberculosi, la reorientado posterior i la conscièn
cia i el reclam d’un nou horitzó en la vida: «hi ha tantes coses belles/ que no hem sabut 
comprendre i l’esperança/ com una casa oberta». Anna és, doncs, l’interlocutor per a 
la meditació retrospectiva, per a la narració personal de l’experiència passada que 
permeta edificar un nou present diferent. Anna, en el fons, és un interlocutor femení que 
potencia les possibilitats del jo poètic, preludi de la segona part d’Autobiografia -la 
qual escriuria simultàniament-, com més endavant ho serà Marta, de la qual és un clar 
precedent:

(...) la teva
presència d’avui ja no és aquella 
presència d’abans, sinó una viva 
dimensió del temps i les paraules; 
perquè m'aprenc de nou i tu m’ajudes; 
perquè estic sol, ben sol aquesta tarda.

(6) La primera edició fou 
dins el llibre d’obra poètica El 
llarg viatge, l’any 1976. La cin
quena edició, de 1984, ja fou 
com a llibre independent en 
l’editorial Empúries.

Autobiografia, escrit entre 1965-1966 i publicat el 1976,6 és, com diu el títol, un 
recorregut per les peripècies vitals de l’escriptor, des de la tasca diària a la fàbrica o els 
veïns, i recupera alguns elements de la primera poesia alhora que en preludia d’altres 
de la futura. El resultat és un llibre «muntat més que no pas escrit», que ordena «el 
material d’al·luvió» pertanyent segons l’autor a tres estadis autobiogràfics (Martí i Pol 
1989: 397). D’aquí prové el títol del recull, un títol que remet directament a la història 
personal contada pel protagonista en primera persona del singular.

Aquesta història personal hi apareix oferta en tres parts, ordenades en progressió pel 
nombre de textos, ja que la següent duplica sempre el nombre de poemes de l’anterior. 
La primera, de quatre textos, és la més social: la història es projecta en l ’entorn 
compartit. La segona, de vuit poemes, és la més íntima per la temàtica amorosa 
emergent i la relació que s’hi estableix entre el jo i el tu, en què la primera persona remet 
a l’enunciador i la segona persona remet al tu femení interlocutor. La tercera, de quinze 
textos, busca la síntesi i reprèn el caire social però sense desentendre’s de la primera 
persona en singular. Convé observar que aquesta part té el mateix nombre de textos que 
la tercera sèrie d 'Estimada Marta, i que el llibre conté la mateixa quantitat de seccions 
que aquell poemari de 1978.

Els quatre poemes de la primera sèrie s’enceten amb «Autobiografia», homònim al 
títol del llibre, en què el poeta en primera persona tria com a dades biogràfiques 
consecutives el seu naixement i l’ingrés a la fàbrica, el qual es presenta com el fet 
essencial de la seua «creixença difícil»: el jo poètic s’exhibeix com a treballador de 
fàbrica que en escriure opta per l’entorn i el llenguatge adient. «Petita faula de mi



mateix», el segon poema, conta en tres parts, majoritàriament de versos d’hexasíl·labs, 
la rutina de cada dia: la quotidianitat d’aixecar-se, afaitar-se, esmorzar i el seu treball 
a la fàbrica i la seua vivència al poble; i hi afegeix una dosi d’ironia en referir-se a la 
gent que inverteix el temps en ximpleries. El sonet «Acompliment» denuncia l’existèn
cia precària dels altres, davant la vida personal i el progrés: «Davant mateix de la porta 
de casa,/ però, comença el món i a totes les cruïlles/ hi ha la gent que mor de fam o de 
tristesa». Només el quart poema introdueix la primera persona del plural perquè 
convoca la reunió del veïnat, al capdavall el jo i els altres, per reprendre col·lectivament 
les «paraules/ en el seu profund origen» i escriure, doncs, com diu la «història dels 
homes».

La segona part va emmarcada pels poemes «Lletra» i «Comiat», respectivament el 
primer i el darrer, i consta de vuit poemes de temàtica amorosa. El poema-carta inicial 
el dirigeix solitari a un tu femení i absent. És de nit i des de la solitud és possible una 
escriptura dirigida a un tu femení recuperat del passat mitjançant la memòria perquè 
«estimo massa l’oci de parlar-te». Amb això:

Cada paraula és una mà que s’obre 
per rebre una altra mà. Sóc tot paraules 
i em dono tot perquè l’esforç de créixer 
ja no em taca la pell ni em desconcerta.

Tot això ho sé d’ençà que cada cosa 
se’m fa present, insòlita i precisa, 
si tanco els ulls, d’ençà que em martelleja 
l’enyor (...)
te’m mostres tan concreta que no sembla 
sinó que tinc la sang plena de vidres.

Òbviament, el text conté aspectes bàsics en l’evolució de Martí i Pol. L’expressió 
dels vidres a la sang serà arran de 1970 la imatge de la malaltia. La recuperació des de 
l’absència per fer-ne presència caracteritzarà el 1984 la pèrdua de Dolors al Llibre 
d ’absències. Tanmateix, allò més significatiu és el preludi de Marta, el personatge 
femení que sorgeix de la solitud del jo a la mesura del desig, en tancar els ulls i fer-lo 
viu per la paraula, com ocorrerà el 1978 a Estimada Marta (Carbó 1998).

Poemes com «Colors», «Recer»... apunten el millor d’aquest moment de l’obra 
martiniana. Poesia i personatge femení és barregen i confegeixen un tot en què el poeta 
es realitza i es justifica. El jo conversa amb un tu recuperat pel record o tal vegada 
inventat per la fabulació i la fantasia, un tu que existeix en el paper per les paraules que 
l’edifiquen i el construeixen: «Ara et penso -tan lluny!-/ i t ’invento un posat/ expectant 
perquè m’omplis/ aquest buit de la tarda./ Cada mot és un món/ amb rius i mars i 
pobles». Aquests hexasíl·labs d’«Ara et penso» ratifiquen aquesta proposta i, a més, 
esdevenen la poètica de les clares paraules que tot ho transparenten i porten, al



capdavall un altre missatge heretat en els anys setanta. Finalment, «Comiat» estableix la 
separació entre ambdós, l’acabament de l’excepcionalitat i la represa dels «mateixos 
camins i la mateixa/ gent, i que tot serà inhòspit/ com ho era abans».

Cal tenir present que el conjunt dels vuit textos tenen unjo locutor i protagonista que es 
dirigeix a un tu femení interlocutor, si exceptuem el tercer poema, en què el tu és un 
desdoblament del jo, i el vuitè en què el personatge femení apareix distanciat com a ella en 
el moment del comiat i, per tant, com a tercera persona que es dirigeix al locutor tractant- 
lo com a tu. A més i en aquest moment, convé no oblidar-ho, el personatge ella 
s’autoqualifica en masculí, la qual cosa apunta amb certa claredat la possibilitat de 
considerar-lo com un complementari del jo poètic.

També cal subratllar que la història personal porta la poesia a l’intimisme en què 
apareixen com a temes essencials de l’univers interior: l’amor, la poesia i l’absència i la 
solitud, tots ells imbricats perquè els dos primers alteren la percepció dels dos darrers. En 
qualsevol cas la proposta, recuperada a la fi dels anys setanta, s’allunya completament de 
la poesia social que conreava Martí i Pol en altres reculls dels anys seixanta.

La tercera part, més heterogènia, reclama la represa de la realitat «Per fer-ne una cançó»: 
«surt al carrer i recolza’t/ a qualsevol paret,/ veuràs la gent que passa». El consell de 
l’enunciador al protagonista, desdoblament de si mateix, el reprèn al poema tercer «La meva 
solitud» amb la poètica de les coses: «el joc desmesurat de les paraules/ no et servirà de res 
si no el recolzes/ damunt allò que et volta». La quotidianitat es recupera a «Cor nu» o 
«Matinatta».«Economia» és, per la fragmentació i disposició dels versos, tot un precedent 
de poemes breus dels anys vuitanta. Tanmateix el protagonista poètic dominant és el jo o 
bé un tu desdoblament del jo i mai no hi apareix el nosaltres si no és com a suma de tots dos. 
Hi ha, doncs, una poesia que reclama la represa de la realitat però sense un to directe. 
Tampoc no hi ha una ferma denúncia de l’entorn sinó senzillament una incorporació de la 
quotidianitat a l’univers personal. Els darrers poemes reclamen un home nou el qual, això 
no obstant, ha de sorgir de la proposta de l ’últim text, el conegudíssim «Ben poca cosa tens», 
que exposa el dilema entre la intimitat i la realitat i amb claredat hi opta:

Deixa-ho tot. Al carrer 
fa una tarda tranquil·la. 
Camina. Hi ha la gent 
per fer-te companyia.
No et refusis a cap 
dels horitzons que et criden. 
Quan tornis, tot serà 
més assenyat i digne,
No hauràs oblidat res 
-no és més lliure qui oblida-, 
però durás les mans 
plenes de llum fresquíssima.



Desclot i Medina subratllen el to sentenciós que hi apareix, greu, conscienciador, 
que és on el poeta projecta la nova i madurada cristal·lizació (1976: 27). Amb la 
temàtica social i la història d’amor, de les parts anteriors, l’autor finalment fa bandera 
de la condició humana amb la proclama ètica i estètica de «Ben poca cosa tens», que 
ens remet de nou a la funció de la poesia.

Si relacionem aquesta producció amb la poesia catalana seixantina hem de conclou
re que es produeix paral·lelament - i  fins i tot abans- als canvis que vivia la poesia amb 
«la presa de consciència històrica», que apuntaven Castellet i Molas. Optar pel realisme 
ja a la fi dels cinquanta era incorporar la realitat circumdant, era adquirir consciència 
plena d’un moment històric especialment difícil, i era, al capdavall, una forma 
d’evolucionar el gènere poètic. Tanmateix, el punt de partença de l’evolució de Martí 
i Pol és estrictament personal, resultat de la resolució de la primera crisi religiosa i 
condicionat per les seues vivències quotidianes més immediates: el seu poble i la seua 
fàbrica, Roda de Ter i La Blava, respectivament. Martí i Pol fa matèria poètica de la 
realitat industrial de la postguerra franquista sense renunciar a les reflexions més 
íntimes com l’experiència amorosa o la meditació poètica, les quals hi apareixen encara 
embrionàriament i esdevindran el centre d’aquest univers líric en la segona meitat dels 
anys setanta.

Una mirada conclusiva al recorregut pels llibres escrits en el període revisat traspua 
l’heterogeneitat de l’obra que es decanta entre l’univers exterior compartit i el món 
personal interior, entre el plural col·lectiu solidari i l’experiència singular solitària. 
Aquestes dues vessants, els dos testimonis, s’adeqüen en últim terme al trànsit que 
experimentà la poesia catalana al llarg dels anys seixanta: uns inicis programàtics amb 
major presència del component social que després de les primeres empentes es va 
decantar progressivament per una literatura de l’experiència. En ambdós casos l’autor 
vol la poesia amb poder de convocatòria, amb una clara funció social, en la qual el poeta 
té una tasca o missió essencial: esdevenir portantveu de la col·lectivitat i capdavanter 
en la conscienciació del fet que cal una transformació social. No hem d’oblidar que 
durant aquests anys el poeta viu intensament la projecció i les inquietuds anb els altres: 
fa teatre, fa recitals, canta amb la guitarra: «Sense tenir cap coneixement de música em 
vaig posar a compondre (?) cançons, i amb quatre acords mal apresos de guitarra vaig 
empescar-me uns acompanyaments per tal de poder-les cantar» (Martí i Pol 1989:399). 
Tot plegat segurament va condicionar i minvar, com han assenyalat Desclot i Medina 
(1976: 25), la producció estrictament literària, la quantitat de la qual es ressent 
considerablement.

L’expressió s’hi troba lligada a les intencions: la recerca de la senzillesa, la 
comunicabilitat, el refús d’una retòrica carregada, la versificació lliure o si no el 
decasil·lab blanc, la recerca d’un ritme apropat a la parla col·loquial, amb la naturalitat 
i espontaneïtat en el discurs, les expressions populars i les frases fetes, les repeticions 
sintàctiques i lèxiques com a estructuradores, la preferència per la parataxi, les



enumeracions..., tot plegat una expressió assequible per a la majoria de la col·lectivitat. 
A més, l’actitud lírica del poeta palesa un egocentrisme mitjançant la presència del jo 
poètic que invoca el destinatari -amb qui comparteix la realitat- i l’exhorta a participar 
activament, o l’incorpora directament mitjançant el nosaltres. Amb aquest estil al 
capdavall s’intenta aconseguir una certa objectivitat i oferir de la forma més convincent 
uns versos perquè assolesquen la funció social que els pertoca i amb eficàcia desperten 
les consciències per a la transformació social. La història exterior compartida i la 
història interior personal de la poesia martiniana dels seixanta, en el fons, són els dos 
testimonis possibles d’aquell poeta obrer que intentà remoure les consciències mitjan
çant l’engatjament amb un temps i un país, amb el moment històric que li ha tocat viure 
amb la seua gent.

F erran  C arbó  
Universitat de València
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