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Ens proposem estudiar aquí el simbolisme numèric1 observable en alguns poemes

de 17 versos de Martí i Pol,2 és a dir, una forma de simbolisme que planteja una

dificultat particular: en efecte, si ja és delicat determinar l’existència (o, si més no,

la probabilitat) de qualsevol símbol, ja que es tracta per definició d’un sentit afegit,

implícit, eminentment variable segons les cultures3 i fins i tot dins una mateixa cul-

tura,4 encara ho és més en el cas d’una característica a priori irrellevant com és el

1. Entenem per simbolisme numèric el valor connotatiu que pot presentar ocasionalment un nombre
en un context donat, quan remet a una noció abstracta. Vegeu, per exemple: «Au Moyen-Âge, [les nom-
bres] expriment autant des qualités que des quantités et ne doivent pas toujours être interprétés en termes
arithmétiques ou comptables, mais en termes symboliques. […] Douze ne représente pas seulement une
douzaine d’unités, mais aussi l’idée d’une totalité, d’un ensemble complet et parfait; de ce fait, onze est
insuffisant et treize est excessif, imparfait et néfaste» (M. PASTOUREAU, Une histoire symbolique du
Moyen-Âge occidental, París: Seuil, 2004. p. 24-25).

2. Citem per Obra poètica, Barcelona: Edicions 62, 4 volums. D’ara endavant, OP1 (cinquena edi-
ció, 2000), OP 2 (tercera edició, 1997), OP 3 (quarta edició, 2004), OP 4 (primera edició, 2004).

3. Per exemple: «L’uruguayen “caballo” et le brésilien “cavallo” sont dénotativement synonymes et
presque antonymes connotativement (l’un symbolise la stupidité, l’autre l’habileté)» (C. KERBRAT-
ORECCHIONI, La connotation, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 182, n. 57).

4. A part que dos individus sempre poden atribuir un valor simbòlic diferent a un mateix element
(color, animal, etc.) en funció d’alguna experiència personal, no són rars els casos d’ambivalència dins
d’una mateixa cultura.
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nombre de versos d’un poema. Tret dels casos excepcionals de simbolisme explícit

en l’estructuració d’una obra literària,5 ni la freqüència ni la pregnància de certs

símbols numèrics dins la cultura de l’autor, ni el seu interès documentat per un sis-

tema de pensament que n’és particularment ric –com ara la Bíblia, la Càbala, el

pitagorisme, el tarot…– no autoritzen a considerar bonament com a simbòlic 

el nombre de versos d’un poema, el nombre de capítols d’una novel·la, etc. De

manera que un estudi d’aquest tipus exigeix molta prudència, primer a l’hora de 

formular la mateixa hipòtesi d’un sentit simbòlic, i després, si sembla plausible, a

l’hora de definir-lo. 

Tenint en compte que no constitueixen cap composició poètica ni poden corres-

pondre a cap sèrie estròfica, els poemes de 17 versos de Martí i Pol (poeta que altra-

ment manifesta un interès especial per l’aspecte numèric en la composició de la seva

obra)6 criden l’atenció per la freqüència: després dels 132 poemes de tres versos, que

tots són haikus, i dels 120 de 5, que gairebé tots són tankes,7 són els més nombrosos

de l’obra (95),8 més nombrosos fins i tot que els de 14 versos (87), que remeten tan-

mateix a una forma especialment «encotillada».9 A més, el nombre de 17 versos obe-

5. Per exemple, el simbolisme dels 40 poemes de Mrs Death: «La versió “oficial” sobre el significat
del número 40 me la va dir ell mateix [Espriu]: són els 40 dies que Jesús passa al desert després del bap-
tisme en el Jordà» (R.M. DELOR, «Mrs Death o el llibre de la generació maleïda», Els Marges, núm. 34,
maig 1986, p. 42). O bé dels cinc llibres del Blanquerna: «A significança de les cinch naffres les quals
nostre senyor Déu Jesu Crist prengué en l’arbre de la vera creu, per rembre lo seu poble de la servitut del
diable y captivitat en què estava, volem departir aquest libre en cinch llibres, per dar doctrina y regla de
la manera segons la qual són significats, en aquest libre, cinch estaments de gents a les quals és bo tenir
aquest libre» (R. LLULL, Libre de Evast e Blanquerna, I, Barcelona: Editorial Barcino, 1935, p. 17).

Sobre la pràctica medieval del simbolisme en el nombre de capítols, estrofes, versos… vegeu E. R.
CURTIUS, European Literature and the Latin Middle Ages (Europäische Literatur und lateinisches Mit-
telalter, 1948), Princeton: Princeton University Press, 1953, p. 501-509 (XV, «Numerical composition»). 

6. Molts conjunts (reculls o seccions) tenen un mateix nombre de poemes (per exemple, hi ha 4 reculls
i 4 seccions de 15 poemes: respectivament, Porto la tarda recolzada al braç, Quinze poemes, El silenci:
Quinze variacions, Bon profit!, i Si esbrineu d’un sol gest, III, Autobiografia, III, Estimada Marta, III,
L’àmbit de tots els àmbits, III), i en alguns conjunts tots els poemes tenen un mateix nombre de versos (dei-
xant a part els conjunts de haikus i tankes, formes que la majoria de poetes catalans no barregen amb 
d’altres, són Cinc esgrafiats a la mateixa paret, Estimada Marta, III, L’àmbit de tots els àmbits, I, Suite de
Parlavà i Mediterrània). Martí i Pol té tendència a mencionar el nombre de poemes al títol d’un recull
(Quinze poemes, Vint-i-set poemes en tres temps, Cinc esgrafiats a la mateixa paret, Llibre dels sis sentits
–6 poemes–, Cinc poemes d’iniciació, Nou poemes d’Andorra, Onze tankas, Cinc esbossos de possibles
variacions melangioses, El silenci: Quinze variacions, La nit: Onze haikús. Id. els títols d’algunes sec-
cions), a al·ludir-hi als seus comentaris paratextuals, i fins i tot en lliura de vegades una clau interpretativa,
per exemple: «I també en aquest cas m’he servit conscientment d’un estratagema: la celebració del setè ani-
versari de la meva malaltia. No crec que calgui que em posi a enumerar les connotacions de tota mena que
se solen atorgar al número set. El que sí diré, tanmateix, és que per a mi sempre ha estat una xifra important
i que, conscientment o no, ha tingut molt a veure amb tot d’esdeveniments que m’ha tocat de viure. […]
aquests set (set!) poemes [Set poemes d’aniversari] responen plenament no tan sols a un claríssim intent de
ruptura, sinó a un desig de crear una mena de situació nova» (OP 2, p. 416-417).

7. Només amb 7 excepcions: OP 1, p. 144; OP 2, p. 90, 99, 243, 395; OP 3, p. 22 i 48.

8. En un total de 1357. O sigui, un 7% del corpus. Vegeu-ne la llista a l’annex.

9. Segons expressió de Martí i Pol: «A més, en els casos de formes no encotillades, ni tan sols no sé la
llargada que tindran [els poemes], i, un cop acabats, sovint he pensat que podria afegir-hi, o treure’n, algun
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eix explícitament a una tria en tres casos. Segons el pròleg a Estimada Marta (1978),

si bé es reprèn a la secció del mateix títol (15 poemes) «la mateixa estructura formal

–disset versos decasíl·labs, aguts»– de Cinc esgrafiats a la mateixa paret (1974, 5

poemes), «aquesta coincidència no és pas casual, sinó volguda»: la motiva «la volun-

tat d’assumir una determinada situació» i «d’aplicar el mateix tractament formal a

dues situacions que, tot i tenir punts analògics, són, en l’anècdota almenys, totalment

diferents».10 I més de vint anys més tard, el poema «Si fas bé el compte et sortiran

disset» menciona dues vegades el seu nombre de versos.11 És probable, per tant, que

el 17, si més no en els poemes de disset versos presentats explícitament com a tals,

tingui alguna significació de tipus simbòlic que podem mirar d’establir examinant,

per començar, els «punts analògics» entre Cinc esgrafiats… i «Estimada Marta».12

Una primera observació és que si bé els dos conjunts presenten nombroses identi-

tats lèxiques, aquestes, en la seva majoria, no fan més que subratllar l’oposició entre

dues «situacions»: al «cos d’ara» (CE II) del subjecte poètic, sofrent i solitari, s’oposa

el goig dels amants, units «en un sol cos» (EM V); als «dits-serpent [que] palpen el

mur-rostoll» (CE III) els «dits extasiats [que] ressegueix[en] sines i malucs,/ el ventre

lleu i el sexe ardent i obscur» de l’amant (EM I); al «temps-ocell [que] esfilagarsa,

cec,/ bocins del gran parrac» (CE I) un «temps deturat» per la intensitat de la relació

amorosa –per exemple,13 «deturo el temps en el teu cos» (EM VI)–; a la «por de tot,

inevitable[…]» (CE V) el cos de l’amant que «esborra els anys i dilueix la por» (EM
XII); al «mirall dellà [el qual] algú crida la mort» (CE III) el mirall «per on la lluna

clara del desig/ s’enfila i creix i ateny la plenitud» (EM III); a la cambra «clos de

miralls» (CE V), la «cambra closa» metaforitzada com a «platja deserta» i «bosc/ 

de grans silencis» (EM XV); etc. De fet, l’única analogia lèxica –i per això mateix,

més manifesta– que correspon a una analogia temàtica remet a un element que no és

gens «anecdòtic», és l’al·lusió a una vida degradada: «Sobrevisc» (CE V) i «la vida

que no visc» (EM II); i aquesta, òbviament, és la «situació» que el jo poètic, «des de

tots els miralls» on es veu com a «ninot de vidre» (CE V) o «des de les hores mortes,

vers» (Obertura catalana, Barcelona: Empúries, 1988, p. 87). El fet mateix que siguin tan abundants els
poemes de 17 versos suggereix que algunes vegades, si més no, el poeta sí sabia la llargada que tindrien.

10. OP 2, p. 418-419.

11. Si fas bé el compte et sortiran disset/ versos pel somni i també per l’enyor,/ tots a cavall d’un
segle que s’acaba/ i un altre que comença. Tanmateix,/ miris on miris et veuràs a tu/ i hauràs de com-
partir-te per no perdre/ ni els referents ni aquell sentit profund/ de llibertat del qual n’has fet divisa./ Tot
és en tot, i en tu i en cada cosa,/ i si capgires el mirall veuràs,/ potser sorprès, que la imatge no muda./
Atura el temps si pots, i si no pots/ atura’t tu i aprofita el silenci/per escoltar la veu que et representa./
Ara l’incert és el més necessari./ S’acaba el segle i s’acaba el poema./ Aquest dissetè vers és un gran
repte. (Quietud perduda, V, OP 4, p. 317). D’ara endavant, citat com a SFB. Els subratllats són nostres.

12. OP 2, p. 127-131 i 265-279. D’ara endavant, citats CE i EM, seguit del número que porta dins el
recull el poema citat.

13. L’expressió té dues ocurrències més: el temps s’ha deturat al fosc dels teus cabells (EM VIII),
L’heura dels dits detura el pas del temps (EM XIII).
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talaiot» (EM I i XV), mira d’«assumir»: a CE mirant-la cara a cara, evocant-la de la

manera més crua i despietada, i a EM, al contrari, imaginant amb tots els detalls una

relació eròtica per tal d’evadir-se’n amb la fantasia –o dit amb paraules del poeta, a

CE per la «reflexió» i a EM pel «desig».14

Entre els diversos simbolismes del 17,15 doncs, el que s’actualitza en ambdós

casos, òbviament, és la connotació llatina de mort: com que el nombre, escrit en

xifres romanes, és anagrama de VIXI, literalment «he viscut», i eufemísticament,

«estic mort» (Vixit o Vixerunt era una forma habitual d’anunciar una defunció,16 i

una inscripció freqüent a les tombes),17 originava un temor supersticiós que avui en

dia encara es manté a Itàlia.18 Aquest valor del 17 té com a mínim un precedent a la

poesia catalana: dels 15 poemes de 17 versos de Salvador Espriu, 13 al·ludeixen

directament19 o indirecta20 a la mort,21 així com les dues seccions de disset poemes:

14. Són «les dues experiències que la malaltia […] autoritza [a l’autor] a portar a terme: la reflexió i
el desig» («Pròleg a Estimada Marta», OP 2, p. 417). Cf ibídem: a CE «l’esmentada assumpció» no
«comport[a] cap mena d’intent de canvi», i a EM «unes clares manifestacions d’obertura i de projecció
els situen de ple [els poemes] en l’intent de canvi […] assenyalat al començament» (OP 2, p. 419).

15. Per exemple: «secondo la Cabala ebraica, il 17 è un numero propizio, in quanto è il risultato
della somma del valore numerico delle lettere ebraiche têt (9) + waw (6) + bêth (2), che lette nell’ordine
danno la parola tôv, “buono, bene”» (C. GRANDE, «Venerdì 17 porta davvero sfortuna?», La Stampa,
17/02/2012); «en Islam, le nombre dix-sept jouit d’une faveur particulière […]. Il est particulièrement
important dans le chiisme qui lui attribue une vertu quasi magique» (E. MOZZANI, Le livre des super-
stitions, París: Robert Laffont, 1995, p. 607); «L’arcane XVII [du tarot] présente un symbolisme de créa-
tion, de naissance, de mutation» (J. CHEVALIER & A. GHERBRAANT, Dictionnaire des  symboles, II,
París: Seghers, 1973, p. 290).

16. És coneguda la frase Vixerunt, amb què Ciceró anuncia la mort dels conjurats de la conspiració
de Catilina. 

17. «Sulle tombe dei defunti [nell’antica Roma] era comune la scritta “VIXI” (“ho vissuto”, cioè ora
“sono morto”) durante il Medioevo le popolazioni italiane che avevano abbandonato il latino in favore dei
dialetti e che attraversavano un periodo storico caratterizzato da analfabetismo, confusero tale iscrizione
con il numero 17 (rappresentato da XVII nel sistema numerico romano)» (C. GRANDE, «Venerdì 17»).

18. «le dix-sept passait pour néfaste chez les Romains car, écrit en chiffres romains, XVII était l’ana-
gramme de VIXI, “j’ai vécu”. Il évoquait par conséquent la mort […]. La réputation maléfique de ce nom-
bre existe toujours en Italie où il n’y a ni dix-septième étage, ni rang 17 dans les avions. […] Napoléon 
lui-même aurait été sensible à la mauvaise influence du 17: il retarda son coup d’État, fixé à l’origine au
vendredi 17 brumaire de l’an VIII, car cette date avait le désavantage d’associer un nombre néfaste à un
jour […] qui ne l’était pas moins […]» (E. MOZZANI, Le livre des superstitions, p. 606 b i 607a).

19. Les Cançons d’Ariadna (1949), «Dansa grotesca de la mort»; Mrs Death (1952), «Díptic de
difunts»; El Caminant i el Mur (1954), III, «So de cornamusa en la dansa final»; Final del laberint
(1955), XVIII; Llibre de Sinera (1963), V; Setmana Santa (1971), XVI, XXV, XXXI; Les Cançons 
d’Ariadna (1981), «La lletra d’or».

20. Final del laberint (1955), XI (caçador); Llibre de Sinera (1963), VIII (vell orb, boca sense llavis) &
XV (estrany drapaire); Setmana Santa (1971), XXXVII (aquell cos/ que dins el vas saben posat […] la llosa). 

Els casos dubtosos són Les Hores, II (1952), «Vianant» –però el «vianant» o «caminant» és metàfora
habitual del «viatge» de la vida que s’acaba amb la mort; i Llibre de Sinera (1963), XXXI –però la cega/
quietud del pou és una imatge de la mort en vida de qui es desentén de la realitat (cf. La pell de brau,
XLVII: la mort/ d’un repòs covard).

21. Proporció significativa: el test del khi quadrat permet establir que si només 64 poemes del cor-
pus (632 poemes) no al·ludissin a la mort, el fet ja tindria menys d’un 1% de probabilitat de ser casual.
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la primera de Les Hores (1952), dedicada a «recorda[r) B. Rosselló-Pòrcel»,22 i la

quarta de Per a la bona gent (1984), «Les paraules calmoses», en què 6 poemes,

entre ells el dissetè,23 evoquen la memòria d’un(a) mort(a) .24 La diferència és que a

CE i EM el 17 remet a una forma metafòrica de mort, la «mort en vida» d’un sub-

jecte físicament disminuït, com desposseït del propi cos, que se «sobreviu» a si

mateix. I que el tema de la «supervivència», omnipresent en els cinc poemes de CE,

té molt poques ocurrències a EM.25 N’hem de deduir que el símbol de mort, o si

més no de la «mort en vida», pot funcionar, en un poema de 17 versos, només com

a punt de partida implícit. Un fet que hem de tenir present a l’hora d’examinar, ara,

el poema metalingüístic de l’any 1999, «Si fas bé el compte et sortiran disset».

En aquest poema, també decasil·làbic però de terminacions mixtes,26 la proximi-

tat del canvi de segle –element «anecdòtic»?– porta a meditar sobre el pas del

temps,27 és a dir una «situació» que aquesta vegada és la condició humana mateixa:

ja no es tracta d’un subjecte que per culpa d’una disminució física se «sobreviu» a

si mateix, sinó d’un altre, definit únicament pel seu «sentit de llibertat» (personal,

col·lectiva, d’ambdues menes?), que com a ésser mortal s’inscriu en un temps limi-

tat i irreversible, sempre entre «somni» i «enyor». I si a CE l’única escapatòria és

«enclaustra[r-se] a dins [d’un] mateix»,28 i a EM buscar en la relació eròtica la

il·lusió d’«aturar el temps», aquí, al contrari, la suggestió «Atura el temps si pots»,

clarament irònica, dóna peu a una reflexió sobre la necessitat de «compartir-se», de

viure solidàriament. De manera que el «repte» que constitueix el «dissetè vers» com

a tal es pot interpretar com una manera de superar, escrivint un poema de 17 versos

22. Encara que Espriu pretén «ignor[ar] per quin motiu, sinó [sic] és per la gratuïta estima que [li]
professa, [Martí i Pol ha volgut] que unes quantes paraules [s]eves precedeixin el seu últim recull»
(L’àmbit de tots els àmbits, Sant Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1981, p. 9), potser hi té a veure el
fet que els 44 poemes del llibre es reparteixin en  tres parts de 12, 17, 15 poemes, i els 44 de Les Hores
en tres parts de 17, 15 i 12 poemes. 

23. Són «Record de Francesc Costa», «En record del papa Roncalli», «A Pau Casals», Salutació a
Jorge Guillén, abans de la seva mort», «Agonia d’Antonio Machado», i «En la mort de Montserrat Tar-
radellas i Macià».

24. Segons C. GRANDE, «Venerdì 17», el disset ja era considerat com a nefast pels pitagòrics: «già
nella Grecia antica era aborrito dai seguaci di Pitagora in quanto era tra il 16 e il 18, perfetti nella loro rap-
presentazione di quadrilateri 4×4 e 3×6.» És possible que Espriu conegués aquest simbolisme, a més del
llatí. Sobre la inspiració pitagòrica a la seva obra poètica, vegeu D. BOYER, «Un fil d’Ariane dans le laby-
rinthe espriuen», in Mélanges offerts a Maurice Molho, II, París, Éditions hispaniques, 1988, p. 423-433.

25. Amb la metàfora del «talaiot» (I i XV), i, com hem dit, l’expressió «la vida que no visc» (EM II).
26. Són –amb molta diferència– les més corrents en l’obra poètica. Afegim que els poemes de ter-

minacions exclusivament masculines, com a CE i EM, són molt més rars que els poemes de termina-
cions femenines (respectivament, 32 a més de CE i EM, i 120 a més dels haikus i tankes que en la seva
forma canònica només fan servir versos femenins). Amb molt poques excepcions van associats amb
decasíl·labs, en poemes on predomina la reflexió moral.

27. També hi pot haver influït el fet que MP, nascut el 19 de març de 1929, acaba de fer 70 anys (el
poema és datat el «8.6.99».): és conegut el seu interès pels aniversaris. Vegeu, per exemple, el poema
LXX, «Autoretrat als seixanta-set anys».

28. CE I, OP 2, p. 127.
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i mencionant explícitament aquest nombre malèfic, el tabú que representa tant el

nombre mateix com el seu referent simbòlic; i «l’incert […] més necessari» com a

l’esperança necessària per a «assumir» la finitud humana projectant-se decidida-

ment cap al futur.

Els poemes de 17 versos en què aquest nombre obeeix explícitament a una tria

remeten, doncs, bé (CE, EM) a una mort en sentit figurat –una «supervivència»–, bé

(SFB) a una forma de «repte» a la mort –tot i que les referències a la mort pròpia-

ment dita hi són gairebé absents.29 La pregunta que s’imposa ara (si excloem les

dues postures extremes de l’intencionalisme radical i l’antiintencionalisme decons-

tructivista)30 és si també presenten alguna relació amb la mort els altres poemes de

disset versos de l’obra poètica. En un primer moment, constatem efectivament que

una gran majoria (62/74) mencionen directament o indirecta la mort (19 poemes),31

i/o s’insereixen dins un model ja observat: de la «supervivència», quan lamenten

una pèrdua irremeiable (32 poemes),32 i/o del «repte», quan exhorten un tu o un

nosaltres a l’esperança activa i/o el dissuadeixen de renunciar-hi (21 poemes).33

29. La paraula mateixa només surt a CE III (Dellà el mirall algú crida la mort,/ crida la mort i la
mort no respon. […] I aquell que crida insistentment la mort/ no n’obtindrà ni resposta ni ajut), i en un
sentit metafòric a  EM I i XV (Des de les hores mortes, talaiot).

30. O sigui, respectivament: «(1) Il faut et il suffit de chercher dans le texte ce que l’auteur a voulu
dire, son “intention claire et lucide”, comme disait Picard; c’est le seul critère de la validité de l’interpré-
tation. (2) On  ne trouve jamais dans le texte que ce qu’il (nous) dit, indépendamment des intentions de
son auteur; il n’y a pas de critère de la validité de l’interprétation» (A. COMPAGNON, Le démon de la
théorie – Littérature et sens commun, París: Seuil, 1998, p. 82). 

31. II (Al final del viatge/ hi ha la mort que us espera), VII (Però jo, que he temut tant la mort), XII
(amb l’afany de qui lluita/ contra el silenci o la mort), XX (I tinc la mort que em mira fit a fit / onsevulla
que giri la mirada), XXI (o tal vegada/ han mort i jo no ho sé), LVIII (La nit no és la mort ni és la vida),
LXX (d’interrogar la mort que sempre em ronda), LXXXII (més ençà, la mort que vetlla/ la immutable
desfeta de les hores). 

Hem considerat com a al·lusions a la mort les expressions següents: VI (i ens occiran amb ganivets de
vent), VIII (callar per sempre), X (tornar/ al si de la terra), XIII (Codicil), XVI (quan la pluja el clivelli),
XVII (els ruixats/ no s’enduen sinó terra sobrera), LI (alguna veu secretament ens crida), LV (i perdre’s en
un mar immens de fosca / tràgicament quiet, un mar immòbil), LVII (des del pou del no-res), LXIV (un final
potser melodramàtic), LXVII (L’absent), LXIX (Comptat i debatut, tot s’ha de perdre), LXXI (emprengui
el vol o bé desaparegui), LXXIII (L’altre i jo ens perdrem junts qualsevol vespre), LXXV (la crida/ d’uns
ulls llunyans o pròxims, tant se val), LXXVIII (el gran cingle), LXXXVII (I el que era lluny serà un port
inefable), LXXXVIII (Després reposaràs), XCIII (aquesta hora/ de lentes i feixugues agonies).

Un cas curiós és el poema de 18 versos «Si parlo de la mort» de Quadern de vacances (1975, OP 2,
p. 170), clarament dividit en una primera part de 17 versos que evoca obsessivament la mort i presenta
una estructura circular (cf. el v. 1: Si parlo de la mort és perquè em moro, i el v. 17: Parlo, doncs, de la
mort i a més em moro.) i un darrer vers que, com és freqüent en Martí i Pol, és «lapidari, conclusiu i
rotund» (P. FARRÉS, «Introducció», OP 4, p. 14): No es pot pas demanar més honradesa.

32. Es tracta generalment d’una pèrdua de facultats físiques i/o mentals: XVI, XVII, XX, XXI,
XXVIII, XLVI, LVI, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXV, LXVI, LXIX, LXX, LXXII, LXXIII, LXXIV,
LXXV, LXXVII, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXVII. També pot ser la pèrdua d’una per-
sona estimada, arran d’una ruptura (XI, XII) o un dol (XXLXVII); o alguna dissort col·lectiva (XIV,
XVIII, XXVII, XCIII). 

33. Generalment, mitjançant formes verbals (futur i/o imperatiu i/o perífrasi verbal) que suposen
obligació o intenció: V, IX, XIX, XLIV, XLVI, XLVII, XLIX, LI, LXXVI, LXXX, LXXXVI, LXXXIX,
XC, XCI, XCII? XCIII, XCIV, XCV  XCII. Més tres poemes que presenten un matís irònic: I, II, XIII.
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Tanmateix, la relació no és sistemàtica;34 i tant la mort com la «supervivència» i el

«repte» són temes freqüents de l’obra.35 Per tant, hem de trobar alguna manera de

determinar si aquestes xifres són significatives o no. A falta d’emprendre la ingent

tasca d’examinar la totalitat del corpus des d’aquesta perspectiva, hem realitzat una

petita recerca inspirada en Umberto Eco, que com a «semiòleg molt escèptic», des-

prés de trobar a dojo anagrames o «pseudoanagrames» de Laura a l’obra de Petrar-

ca i de Silvia a la de Leopardi, fa «una cosa molt reprensible: busc[a] Silvia en

Petrarca i Laura en Leopardi»… i «obt[é] resultats interessants, tot i que [ha] d’ad-

metre que són menys convincents en el pla quantitatiu».36 Hem examinat, doncs, en

quina proporció mencionen la mort, i/o algun dels dos temes relacionats amb la

mort a l’obra martiniana, els poemes de 18 versos, nombre que cap cultura, que

sapiguem, no relaciona amb la mort.37 El resultat també és interessant: la diferència

és insignificant.38 Això no vol dir, però, que el simbolisme del 17 quedi estrictament

limitat a CE, EM i SFB: en efecte, la seva actualització en aquests poemes genera

un halo connotatiu –o dit d’una altra manera, una «intenció del text»–,39 que si

segurament no autoritza a veure una referència implícita a la mort en qualsevol

poema de 17 versos, pot semblar prou dens per a conferir als poemes que s’hi refe-

reixen, ni que sigui indirectament, el suplement de sentit que constitueix el símbol.

Una possible prolongació d’aquest treball seria examinar si el simbolisme del 17

s’insereix, en l’obra poètica de Martí i Pol, en una xarxa de símbols numèrics, o si

apareix en altres obres de la literatura catalana a banda de la seva i la d’Espriu. Tal

com el presentem aquí, no tenia més objecte que assenyalar una curiositat i propo-

sar-ne una interpretació. 

34. A l’obra d’Espriu, en canvi, sí que es podria sostenir que ho és: vegeu n. 19 a 21. 

35. A més, observem que de les dues seccions de 17 poemes, L’àmbit de tots els àmbits, II (1981) i
Els bells camins, I (1987), cap no remet al tema de la mort. Tampoc Andorra (postals i altres poemes)
(1983), en què 17 poemes numerats alternen irregularment amb 12 poemes amb títol. Només L’àmbit de
tots els àmbits, II, com a invitació a l’acció col·lectiva, pot recordar el «repte» a la mort de SFB.

36. «Nous pouvons, comme je l’ai fait, nous mettre à rechercher d’autres anagrammes de “Silvia”
dans le reste du poème [de Leopardi]. Je vous dis que vous pouvez trouver une quantité de pseudo-ana-
grammes. […]  il peut y avoir des anagrammes imparfaits cachés. […] Il va sans dire que j’ai trouvé de
nombreux pseudo-anagrammes de Laura dans les poèmes de Pétrarque. Mais comme je suis un sémioti-
cien très sceptique, j’ai fait quelque chose de très répréhensible. Je suis allé à la recherche de Silvia dans
Pétrarque et de Laura dans Leopardi. Et j’ai obtenu d’intéressants résultats –même si, je dois l’avouer,
ils sont moins convaincants sur le plan quantitatif» (U. ECO, Interprétation et surinterprétation (1992),
París: PUF, 1996, p. 64-65).

37. No és d’estranyar, coneixent el simbolisme habitual del número 13, que la mateixa recerca, als
46 poemes de 13 versos, doni resultats molt comparables, 

38. Respectivament: 19, 32 i 21 en el cas dels 74 poemes de 17 versos, i 13, 16, 5 en el cas dels 45
poemes de 18.

39. «entre l’intention de l’auteur (particulièrement difficile à mettre au jour, et fréquemment sans
intérêt pour l’interprétation d’un texte) et celle de l’interprète qui (pour citer Richard Rory) se contente
de “faire entrer le texte dans un moule qui réponde à ses fins”, il existe une troisième possibilité. Il y a
une intention du texte» (U. ECO, Interprétation et surinterprétation, p. 23).
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Annex: Poemes de 17 versos

Els títols dels reculls van en majúscules. Cada poema es designa amb un nombre

romà corresponent a l’ordre en què apareix a Obra poètica (vegeu nota 2) + un

nombre àrab corresponent a la pàgina del volum + el títol del poema, o quan no n’hi

ha, el primer vers en cursiva.

OC 1

PARAULES AL VENT (1951-1953)

I 54 En va espereu que els dies
II 65 Ignoreu el desfici
III 87 No podem ufanar-nos, germans,
del nostre origen
IV 88 Ni el verd és verd com el teu
cant, ocell
SI ESBRINEU D’UN SOL GEST
(1954-1957)

V 95 Tot el que puguem dir, germans,
serà tan bell
VI 120 Alta escomesa d’aquest vent
tan clar
VII 121 Quan la nit és més alta
LA FÀBRICA-1959 (1958-1959)

VIII 230 Quasi joc

HE HERETAT L’ESPERANÇA (1963-

1967)

IX 240 Podem, si vols, asseure’ns als
mateixos
AUTOBIOGRAFIA (1965-1966)

X 263 Autobiografia

XI 275 Tarda

XII 279 Comiat

XIII 296 Codicil

LA FÀBRICA (1970-1971)

XIV 316 Ni pel cantó de llevant
ALTRES POEMES [1969]

XV 361 Algun dia vindran i em costa-

rà de creure

OC 3

PRIMER LLIBRE DE BLOOMSBURY
(1980-81)

LI 60 Desembre auster de claredats
extremes
CINC POEMES D’INICIACIÓ (1982-

83)

LII 77 Si emmotlles amb les mans la
quietud
LIII 78 Un gust de sexe als llavis i a
la pell
PER PRESERVAR LA VEU (1980-84)

LIV 167 Somiar despert

TEMPS D’INTERLUNI (1986-88)

LV 262 Massa coses

ALGÚ QUE ESPERA (1990) 

LVI 311 Hi hagués almenys en algun
lloc remot
LVII 314 Una cortina vella no et ser-
veix
LVIII 319 Ajusta els ulls a l’entrellat
del temps
LIX 321 L’insòlit és el vent, aquesta
tarda
LX 333 Què en quedarà, d’aquest
abril fal·laç

OC 4

UN HIVERN PLÀCID (1991-93)

LXI 28 Preludi

LXII 35 Jardí

LXIII 52 Una altra vida

LXIV 53 Preguntes
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OC 2

VINT-I-SET POEMES EN TRES
TEMPS (1970-1971)

XVI 26 Aquest home que seu davant

de casa seva

XVII 44 Si fos de tu, jo, assajaria

XVIII 46 Aquesta remor que se sent

no és de pluja.

LA PELL DEL VIOLÍ (1972-1973)

XIX 88 Per un temps nou

XX 106 Pas de dansa

XXI 114 Només tu

CINC ESGRAFIATS A LA MATEIXA
PARET (1974)

XXII a XXVI 127 a 131

QUADERN DE VACANCES (1975)

XXVII 178 Només restar

ESTIMADA MARTA (1977-1978)

XXVIII 231 Mira’m els ulls que cap
fosca no venç
«Estimada Marta» 

XXIX a XLIII 265 a 279

L’HOSTE INSÒLIT (1978)

XLIV 305 Ara que tots dos junts fem
una sola
XLV 306 Puja de molt endins aquesta
força
LES CLARES PARAULES (1979)

1980

XLVI 314 L’instant

XLVII 320 El refugi

XLVIII 322 Pel bosc

XLIX 333 No esperis dons

APÈNDIX (1977-1980)

L 396 Pel mateix preu em quedo el
mar i tot

LXV 54 Aniversari 2

LXVI 66 Apunt del natural

LLIBRE DE LES SOLITUDS (1995-

1997)

LXVII 93 L’absent

LXVIII 98 Espiell

LXIX 118 En algun lloc

LXX 119 Autoretrat als seixanta-set

anys

LXXI 120 Abans d’ahir

DESPRÉS DE TOT (1990-2002)

LXXII 211 Vida secreta

LXXIII 226 L’altre i jo

LXXIV 238 Gairebé res

LXXV 244 Adàgio

«QUIETUD PERDUDA» (1991-1992)

LXXVI 291 Poètica

LXXVII 292 Jo

LXXVIII 293 Un riu molt lent

LXXIX 300 Aquest feixuc espasme

de la terra

LXXX 301 Ara no hi ha ni temps pels

esborranys

LXXXI 302 No faig del meu patiment

cap excusa

LXXXII 307 Si alguna cosa hi ha que

encara pugui

LXXXIII 308 Més et valdrà apostar

pel silenci

«QUIETUD PERDUDA» (1995-1997)

LXXXIV 312 Colgafocs

LXXXV 317 Si fas bé el compte et
sortiran disset
ICARUS (1987)

LXXXVI 342 Un petit clos per viure i
somniar.
LXXXVII 343 Tensa bé el gest que el
mar és un mirall

LA NIT: ONZE HAIKÚS (1933)
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LXXXVIII 387 Pòrtic

APÈNDIX II 
LXXXIX 430 Si crido Marc Granell
em fan ressò (1998)

XC 442 Vianant que t’atures a llegir
(1994)

XCI 444 L’ingenu és la bellesa feta
goig (2000)

XCII 475 Tractat d’història (1994)

XCIII 499 Memòria per Sarajevo

(1993)

XCIV 500 Si el dret a ser diferents es
proclama (1994)

XCV 511 Com un retorn (1992)




