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Ressenyes

Jordi BERENGUER I QUERALTÓ, Els inicis poètics de Miquel Martí i Pol (1944-
1951), Barcelona 2002, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

El ritme d’escriptura, la difusió, la lectura i el ressò dels escriptors no sempre
coincideixen o motiven un interès equivalent per part de la crítica literària acadèmica,
que revise i estudie llur producció. De fet, aquest darrer tipus de treballs, com és lògic,
sempre triguen a aparèixer i fins i tot sovint s’ajornen més enllà de la vida dels autors.
Un cas que encara sorprèn a causa de l’excepcional projecció de l’escriptor i la seua
permanent presència als prestatges de les novetats editorials és el de Miquel Martí i Pol,
el poeta català més venut i més llegit de i en l’actualitat, l’obra del qual palesa amb
claredat la distància existent entre la fama i l’interès fidel dels lectors i, en canvi, l’encara
poca dedicació del món acadèmic dels estudiosos de la literatura.

Malgrat la quantitat de pròlegs, ressenyes, comentaris, entrevistes i, en menor
grau, articles, sobretot d’aspectes o obres puntuals, calgué esperar fins al 1999 per veure
el primer llibre monogràfic sobre el poeta de Roda de Ter, una biografia exhaustiva i
rigorosa dels seus primers anys feta per Ignasi Pujades i publicada per Proa amb el títol
Miquel Martí i Pol. L’arrel i l’escorça. Pocs mesos després, ja en el 2000, apareixia un
altre llibre, col·lectiu, massa heterogeni i en alguns treballs imprecís, editat per Eumo
i coordinat per Àlex Broch i Ramon Pinyol i Torrents, amb el títol Miquel Martí i Pol.
1948 cinquanta anys de poesia 1998, llibre que era l’edició de les actes del col·loqui que
s’havia celebrat a Vic amb motiu de la celebració dels cinquanta anys de creació literària
del poeta d’Estimada Marta. Finalment, l’any 2002, l’Abadia de Montserrat va
publicar com a monografia un treball acadèmic de Jordi Berenguer i Queraltó, Els inicis
poètics de Miquel Martí i Pol (1944-1951), que, d’una banda, connecta directament
amb la biografia suara esmentada de Pujades –al qual sens dubte deu el camí encetat–
perquè remet a part del mateix moment, els primers inicis de l’autor, i de l’altra,
aconsegueix ser ja un veritable estudi analític dels textos d’aquell moment, el de la
prehistòria poètica del poeta, escrits entre 1944 i 1951. Val a dir que encara roman
pendent, per tant, un estudi exhaustiu complet del conjunt de la producció del poeta,
de la seua evolució i de la caracterització dels aspectes i les estratègies definitòries del
seu univers i la seua escriptura.

Òbviament, l’horitzó del llibre esmentat de Berenguer són els anys escolars,
d’aprenentatge, d’influències i d’inicis, uns anys que avancen parcialment les dates
oficials de la producció de l’autor, fins ara situades arran de 1948. Entre 1944 i 1951,
és a dir, des dels quinze anys, el poeta de Roda de Ter escriu els primers versos, els
noranta-dos primers poemes, alguns en castellà i uns altres en català, un producció
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menor, local i secundària pel que fa a la qualitat i la importancia, que tanmateix pren
una vàlua complementària indubtable pel que suposa com a punt de partença i preludi
de l’evolució d’un poeta important. Aquesta primera producció desconeguda fins i tot
havia estat desestimada majoritàriament per Martí i Pol ja que a l’hora de confegir el
seu primer poemari, Porto la tarda recolzada al braç, sorgit d’una tria de textos
primerencs d’entre 1948 i 1954 per a l’edició primera del 1976, o bé en les
compilacions de la poesia completa, no va incorporar bona part dels poemes anteriors
o coetanis ara recuperats i comentats per Berenguer.

El corpus en què es basa l’estudi gira al voltant de dos eixos: la poesia en castellà,
escrita entre 1944 i 1947, i els primers poemes en català, escrits entre 1946 i 1951. Hi
ha, doncs, una franja de coexistència poètica de llengües, entre 1946 i 1947, els anys
de la inflexió entre una poesia castellana inofensiva i fins i tot falangista, com sovint
pertocava a les publicacions oficials d’aquells primers anys del franquisme, i una poesia
en la llengua pròpia que va aprenent l’autor i que va nodrint-se del que té a l’abast:
d’una banda, la Penya Literària Verdaguer i la permanent influència del jocfloralisme
de Josep Clarà, i de l’altra, les primeres lectures, entre les quals cal remarcar els noms
que sobretot l’atreien per a la poesia amorosa i de la natura que conreava amb un clar
ressò neopopular: Salvat-Papasseit, Josep Maria de Sagarra o Tomàs Garcés.

La primera part del treball de Berenguer analitza descriptivament –i per primera
vegada en la bibliografia existent– la poesia castellana de Miquel Martí i Pol. Es tracta
de la recuperació d’una producció de quinze poemes, escrita entre 1944 i 1947, editada
majoritàriament a les publicacions locals i falangistes titulades Amanecer i Roda de
Ter, de la qual s’ofereix el comentari dels textos un darrere l’altre, ordenats seguint el
criteri cronològic. Aquests textos versificats són, tot plegat, poemes amorosos, poemes
lírics centrats sobretot en la natura i poemes religiosos, ben en sintonia doncs amb la
poesia de l’època. Títols com «Volverán banderas...» o «Bajad angelillos» són ben
orientatius del tipus de poesia a què ens referim.

La producció catalana primerenca es revisa a la segona i a la tercera part. La
segona se centra en els poemes en català que van dels anys 1946 a 1950, determinats,
d’una banda, els dos primers anys per l’escriptura de deu poemes en català i la
coexistència encara d’alguns textos en castellà; d’altra banda, el 1948 per un període
de més d’un any de silenci –d’agost de 1948 a l’abril de 1950– a causa del patiment per
l’autor d’una tuberculosi pulmonar, la qual cosa motivà un període de major lectura
i la interrupció de l’escriptura; i, finalment, la represa del 1950 amb l’elaboració de
trenta poemes exclusivament en català, amb una clara ampliació de models i reorientació
de la pròpia creació, tot i que encara amb el deute a Josep Clarà i la pertinença estètica
a la Penya Literària Verdaguer que arrossegava dels anys anteriors. És, al cap i a la fi,
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primer, el procés de consolidació de la seua llengua, i sobretot, després, l’intent de
recerca i de troballa de la pròpia veu poètica. Sorprèn que el seguiment dels deu poemes
anteriors a 1948 s’ordene segons la cronologia dels textos, com ocorria a la primera part
amb els textos en castellà, i per a la revisió dels poemes de 1950, en canvi, el seguiment
s’agrupe per temàtiques.

Aquesta veu definitivament es constata l’any 1951, mitjançant els trenta-set
poemes escrits, revisats per Berenguer a la tercera part del seu estudi. És l’any en què
el poeta de Roda de Ter vacil·la entre diferents opcions poètiques: el neopopularisme,
la poesia metafísica, religiosa, existencial i l’incipient vessant d’una poesia social. És
també l’any que precedeix l’escriptura de la primera obra significativa de l’autor:
Paraules al vent, Premi Óssa Menor de 1953. L’estructuració de l’anàlisi dels textos
també es fa per temàtiques i s’hi destaca la lectura i influència, entre d’altres, del Vinyoli
de Les hores retrobades, de Riba, per exemple amb l’ús que Martí i Pol fa per primera
vegada de la tanka, d’Espriu, de l’Albert Manent de La nostra nit, o encara de Salvat-
Papasseit. La poesia dominant és de temàtica amorosa, religiosa, existencial... tot i que
reorientada i de vegades amb aspectes nous: el poema-pregària, l’aparició de la primera
persona del plural, elements de la quotidianitat pròxima, l’accentuació de la polimetria...
Ja hi ha petites dades que anuncien, sobretot en els poemes escrits des del mes d’agost,
una poesia de caire més social. Pensem si més no, a tall d’exemple, en les al·lusions a
la fàbrica on treballava el poeta des dels catorze anys, del poema de juny de 1951
«Confiava els meus secrets». Tot plegat situa l’any 1951 com el del pas definitiu d’una
poesia escolar i d’aprenentatge sobre els models llegits, a una poesia més personal –tot
i que condicionada també per les lectures–, deutora de lectures, però amb un univers
que progressivament preludia i confirma aspectes del seu futur immediat.

L’estudi es converteix ara com ara en essencial per al coneixement dels inicis
poètics del poeta. Malgrat el descriptivisme dominant en alguns comentaris dels
poemes, redundant en algunes temàtiques, o l’enfocament no coincident entre
l’estructuració de la revisió dels textos en les diferents parts del llibre, Berenguer
aconsegueix un treball sòlid i necessari sobre la producció més ignorada i menor de
l’autor de Roda de Ter. Posa, doncs, el primer punt de partida per a una indefugible
i necessària visió de conjunt i monogràfica de la caracterització de la poesia major de
Miquel Martí i Pol.
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