
Miquel Martí i Pol 
en una foto de 1972.

MIOUEL M  ARTII POL
SENSE LESCORCA

per Pere Farrés i Arderiu

Aquest treball, rebut 
per «Serra d'Or» en resposta a la 

seva més recent «crida als 
escriptors joves», fou un dels que 

esmentà al seu veredicte 
el jurat encarregat de fer-ne la tria.

D’un temps ençà, la figura i l’obra de Miquel 
Martí i Pol són recuperades d’aquella sospi-
tosa marginació a què semblaven haver 
quedat reduïdes. La gradual aparició de la 
seva obra completa, l’edició de nous llibres 
originals, l’atenció que li presta la crítica 
i la difusió popular de poemes seus a través 
d’una bona colla de cantants i de grups tea-
trals han estat factors decisius —entre d’al-
tres— a l’hora de situar Miquel Martí i Pol 
en un lloc cada vegada més important dins 
el panorama de la nostra poesia contem-
porània.
La seva obra —ja força extensa— permet 
d’apropar-nos-hi per diversos camins; un 
d’ells és determinat per la manera com el 
poeta ha anat disposant el material poètic 
dins l’elaboració de cada volum. Cal consta-
tar que el llibre va adquirint progressiva-
ment, al llarg de la seva producció, més 
entitat en tant que unitat bàsica de comuni-
cació —i, doncs, de comprensió— per da-
munt del poema.
Els primers títols de l’obra de Miquel Martí 
i Pol corresponen a reculls de poemes, re-
culls que obeeixen evidentment a una tria 
i possiblement a una intencionalitat, però els 
poemes que componen cada llibre no tenen 
ells amb ells cap altre lligam més que el 
que els dóna haver estat fets en un mateix 
període i, per tant, traspuar unes mateixes 
preocupacions temàtiques. A partir d’El fu-
gitiu, 1 però, els llibres comencen a ser con-
cebuts amb caire monogràfic, com ho podem

\ rKeco"jt d‘ns El llarg viatge, «Obra poètica II», 
«Llibres del Mall», núm. 21, Curial, Barcelona 1976.

is poemes que el componen foren escrits entre 
els anys 1952 i 1957. 

veure clarament pels títols (El poble, La fà-
brica, Autobiografia), amb poques i discuti-
bles excepcions; amb tot, la disposició dels 
poemes dins cada llibre no té, llevat de ca-
sos en què l’evidència s’imposa, gaire signi-
ficació estructural. Finalment, amb els Vint-i- 
set poemes en tres temps,2 ens adonem que 
comença a no comptar tant el criteri de 
monografia temàtica a l’hora de donar forma 
definitiva a un llibre. Hi intervenen ja, en-
cara que inicialment d’una manera una mica 
imprecisa, alguns factors formals que apun-
ten cap a una estructura del llibre que en 
facilita una millor comprensió. Aquest pro-
cés culmina, per ara, en dues obres recents: 
Cinc esgrafiats a la mateixa paret3 i Qua-
dern de vacances.4

«CINC ESGRAFIATS A LA MATEIXA 
PARET»
La composició d’aquest llibre, amb els de-
talls estructurals que ara veurem, fa pensar 
en l’existència prèvia, per part del poeta, 
d’un pla molt precís d’elaboració de l’obra. 
Com ja vaig tenir ocasió d’assenyalar en un 
altre lloc,5 componen aquest volum cinc poe-

2. «L’Escorpí»/Poesia, núm. 11, Edicions 62, Bar-
celona 1972.
3. «Tarot», núm. 8, Barcelona 1975.
4 «Els llibres de l’Ossa Menor», Aymà, Barcelona 
1976.
5. Per e Far r és , Miquel Martí Pol, ara, «Tele/ 
eXpres», 2 d’abril de 1975.

Setembre de 1969.
A les festes Pompeu Fabra, a Ripoll, 

Martí i Pol llegeix poemes de Pere Quart. 
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mes construïts exactament iguals quant a la 
forma: són poemes de disset versos decasíl- 
labs masculins (és a dir, acabats en síl·laba 
tònica). Els quatre primers poemes tenen una 
altra característica comuna: acaben, o bé 
repetint els dos versos inicials del mateix 
poema (és el cas del II), o bé fent referèn-
cia a aquests mateixos versos, encara que 
no els repeteixin exactament (I, III i IV); 
és a dir, són poemes tancats (val a dir que 
aquest recurs de cloure el poema amb els 
mateixos versos que l’han obert sovinteja 
força a l’actual producció del poeta). Pel 
que fa al poema V, té per missió cloure el 
llibre i resumir-lo, lligant tots els elements 
dels quatre anteriors, elements que, d’alguna 
manera, són presents als quatre darrers ver-
sos d’aquest cinquè. I encara més, pel que 
fa al contingut, aquest darrer poema és el 
que dóna les dues afirmacions cabdals del 
llibre, les quals han estat glossades als qua-
tre poemes precedents; són les que obren 
el poema i el tanquen:

Clos de miralls la cambra i jo al bell mig.

sobrevisc.

El primer vers descriu la situació del poeta, 
obligat per la malaltia a restar sol entre les 
quatre parets de casa seva i tancat, alhora, 
dins el seu propi món interior; el darrer vers 
afirma l’actitud vital del poeta en aquesta 
situació: sobreviure, actitud que és explicada 
clarament en d’altres poemes. Així, doncs, 
no es tracta només d’un conjunt de cinc 
poemes tancats, sinó que el mateix llibre, 
com a tal, queda tancat. Si hi afegim que 
la factura dels versos, tal com l’he comen-
tada més amunt, els dóna un to de duresa, 
veurem com, formalment i estructuralment, 
duresa i tancament tradueixen la realitat 
del poeta, que és justament allò que ens 
transmet.

«QUADERN DE VACANCES»
Aquesta obra presenta una estructura força 
més complexa que la que acabo de comen-
tar, la qual cosa fa que, per a l’anàlisi que 
ara ens interessa, sigui molt més rica. El 
llibre està format per trenta-tres poemes: 
cinc, intercalats entre els altres i numerats 
amb xifres romanes de 1’1 al V, són impre-
sos en lletra cursiva; la resta, impresos en 
lletra rodona, formen quatre blocs de set 
poemes.
Al meu entendre, i tal com ho intentaré de 
demostrar més avall, l’esquema de l’estruc-
tura d’aquest llibre és el següent:
I
«Aprenentatge de la solitud» 
«Desert dels dies» 
«Metamorfosi -1»
«Memorial»
«Call»
«Atzucac»
«D’aquesta mort»
II
«Aquest futur»
«Arbres» 
«Metamorfosi - II» 
«Cambres»
«Tan solemne» 
«Per no plorar» 
«Si parlo de la mort»
III
«Coses»
«Blanc sobre blanc» 
«Metamorfosi - III» 
«L’altre combat» 
«Després de tot» 
«Aquest silenci» 
«Només restar»
IV
«Sol i silent»
«El fosc timbal»
«El que voldria» 
«Salveu-me els ulls» 
«Metamorfosi última» 
«Sínia»
«Comiat»
V
A més d’observar, gràcies a aquest esquema, * i 

La poesia de Martí i Pol és sovint musicada
i cantada. Recordem, per exemple, les cançons 
que n'han fet Rafael Subirachs i Ramon Mun-
taner.
També els artistes plàstics s’han sentit atrets 
a donar-li acompanyament.
A l'esquerra, dos dels linòleums de Jordi Ser- 
rate que figuren a la primera edició de La 
fàbrica, els corresponents als poemes «L’Elio- 
nor» i «La Rita Mirambell».
A la dreta, quatre dels dibuixos de Cinc esgra- 
fiats a la mateixa paret (col·lecció «Tarot», nú-
mero 8): el de Rosa Biadiu (poema I), el de 
Serra Mestres (poema III), el de Serinyà (poe-
ma IV) i el de Mercè Biadiu.

que el llibre s’ordena entorn d’uns números- 
clau,6 cal veure les raons per les quals el 
material poètic ha estat ordenat d’aquesta 
manera i, així, trobar un possible camí per a 
la correcta lectura del llibre. Hi arribarem, 
al meu entendre, si estudiem els cinc poemes 
en cursiva, la relació que hi ha d’ells amb 
ells i la relació d’aquests poemes amb els 
restants.
Aquests cinc poemes es refereixen a l’«anèc- 
dota» que emmarca el llibre: unes vacances 
d’estiu passades pel poeta a Cantonigròs. 
Ara bé, els quatre primers tenen unes carac-
terístiques que no té el cinquè (passa exac-
tament igual com als Cinc esgrafiats a la 
mateixa paret). Tots quatre són inventaris 
(recordem que l’inventari és una forma molt 
utilitzada per Miquel Martí i Pol a partir 
d’El Poble 7) on s’acumulen, sense cap ordre 
valoratiu de primacia, les coses vistes o ima-
ginades i les realitats viscudes pel poeta du-
rant el seu estiueig. Aquesta forma d’inven- 
tari, als poemes I, II i IV, és determinada 
per la forma verbal impersonal i repetida 
«Hi ha..., hi ha...». El III, en canvi (tercer 
i central: nou element estructural a desta-
car), tot i ser també un inventari, pren una 
forma diferent: és l’únic dels cinc dividit en 
estrofes —quatre de desiguals quant al nom-
bre de versos (4, 5, 3, 6)—•; la primera i la 
quarta són inventaris sense cap verb princi-
pal, ni tan sols la forma «hi ha», és a dir, 
no són més que enumeracions, a l’estil d’al-
tres inventaris del poeta; la segona i la ter-
cera estrofa són, però, inventaris molt més 
subtils: la segona té dos verbs actius, prin-
cipals i coordinats, més un de subordinat, 
dels quals no es diuen els subjectes, i són

6. Aquests números són el 3, el 5 i el 7. Obser-
vem-ho: El 3, pel lloc que ocupen les «Metamor-
fosis»: el tercer en els tres primers blocs i el 
cinquè (o tercer d'últim) en el darrer bloc. El 5, 
per l’existència de cinc poemes diferents, els que 
són en cursiva, i que divideixen el llibre. A més, 
a cada grup, les «Metamorfosis» ocupen el cinquè 
lloc començant pel final, menys a l'últim bloc, on 
hi ocupa el cinquè començant pel dret. (Aquesta 
operació no és gratuïta: ve justificada i. en dóna 
la pista el lloc que ocupa la «Metamorfosi última» 
—cinquè— en relació a les altres.) El 7, pel nom-
bre de poemes que constitueixen cada bloc. Cal 
considerar que el joc entre 3 i 5 de les «Meta-
morfosis» no fóra possible si els grups no fossin 
de 7 poemes.
Recordem, doncs, que aquests números —especial-
ment el 3 i el 7—, així com el 33 (nombre total 
de poemes), són considerats, ja des de cultures 
primitives, números màgics.
7. Col. «La Sínia», Editorial Daedalus, Mallorca 
1966. Reeditat dins L'arrel i l'escorça, «Obra poè-
tica I», «Llibres del Mall», núm. 15, Curial, Bar-
celona 1975.
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justament els subjectes i llurs actituds i llurs 
activitats els que s’inventarien: subjectes que, 
pel que hom dedueix, es refereixen a unes 
persones molt concretes, possiblement uns 
pares o unes mares:

S’asseuen cada tarda a l’ombra dels avets 
i practiquen uns jocs insípids, mentre vetllen 
l’estol innumerable i bigarrat d'infants 
que xisclen, corren, riuen, s’empaiten, es ba- 

[rallen, 
cauen, ploren i xisclen com folls altra vegada.

Fins i tot, cal observar en aquesta estrofa 
com els dos darrers versos formen una mena 
d’inventari de verbs, és a dir, d’activitats dels 
nens, i encara adonar-nos que és un inven-
tari «tancat», ja que la llista s’obre i es clou 
amb el verb «xisclar». La tercera estrofa, tot 
i estar formada per frases sintàcticament 
completes (subjecte-verb-complements), jux- 
taposades o coordinades, és també un inven-
tari, encara que molt més disfressat: és la 
tarda i la seva activitat, els núvols i la llur 
i el vent i la seva allò que s’inventaria, i, 
com a l’estrofa anterior, acaba amb un in-
ventari més típic.

La tarda penja somnis a les branques més 
[altes.

S’esfilagarsen núvols i un vent suau trans- 
[porta 

d’ací d’allà perfums, i veus, i clars silencis.

Podem dir que en aquests quatre poemes 
Miquel Martí i Pol inventaria les realitats 
que l’envolten i les impressions que aques-
tes realitats li provoquen durant l’estiueig. 
És un inventari de realitats objectives, referi-
des a allò que el poeta veu o sent fora d’ell.

El cinquè d’aquests poemes en cursiva, el V, 
ja no és cap inventari, ni tampoc pot enten-
dre’s només com a final dels cinc poemes en 
cursiva. Cal el coneixement dels trenta-dos 
poemes que el precedeixen, i entendre el con-
junt dels trenta-tres poemes com a obra defi-
nida i closa, per explicar-nos, justament grà-
cies a aquest darrer poema, el sentit últim 
del Quadern de vacances. Contrastant amb 
la temàtica dels quatre poemes comentats, 
veiem que els vint-i-vuit amb títol es refe-
reixen a la meditació que el poeta es repe-
teix un cop i un altre sobre la seva con-
dició d’home emmanillat i impedit per la 
malaltia, i, en aquest sentit, destaquen els 
poemes on l’autor parla de la seva relació 

amb la pròpia mort, una mort 
que li és companya. Doncs 
bé, aquesta nova realitat no 
és inventariada —la mort no 
forma part de cap inventa-
ri—■ i, en canvi, aquests poe-
mes són aquí agressius, entre 
els quatre inventaris de la 
realitat externa, més despre-
ocupats i menys tensos que 
aquests vint-i-vuit. Al meu 
entendre, és el darrer poema, 
el V, el que explica el sentit 
d’aquesta barreja. D’una ban-
da aquest poema lliga les 
dues realitats del poeta, la in-
terna i l’externa, fent-ne la 
síntesi: el poeta es presenta 
plenament individualitzat dins 
la realitat que l’envolta, tot i 
participant-ne. I, d’altra ban-
da, ens diu que s’ha imposat 
a la mort, que és ell qui con-
suma la seva pròpia mort, 
és a dir, segons la definició 
del Diccionari General de la 
Llengua Catalana, qui porta 
la mort a acompliment defi-
nitiu. La presència de la mort 
no ensorra el poeta, sinó que 
és ell qui la dirigeix des de la 
vida:

És així com em vull, heura 
[de mi mateix, 

fondament arrelat a la vida 
[que em resta, 

consumant una mort benigna 
[i estimable.

En aquest sentit, el llibre —lluny de la sen-
sació que pot produir la lectura d’alguns 
poemes solts— no és pessimista, sinó tot al 
contrari: mira cap al futur, s’obre a noves 
perspectives. I és que per a Miquel Martí 
i Pol, en la situació que ens descriu el Qua-
dern de vacances, la vida i la mort no són 
contradictòries. Només així podem entendre 
expressions d’altres poemes d’aquest llibre, 
com ara «D’aquesta mort que visc» (pàg. 25).

Amb l’intent de resumir, i reprenent el fil 
de l’esquema proposat inicialment, podem 
dir que el llibre és el fruit de la conjunció 
de la realitat externa al poeta, inventariada 
i expressada als quatre primers poemes nu-
merats (les vacances d’estiu), amb la pròpia

L’ARRELI L’ESCORÇA-1 
EL LLARG VIATGE-II 

AMB VIDRES A LA SANG -1II

MIQUEL MARTI I POL
OBRA COMPLETA

Cartell de Joan-Pere Viladecans.

realitat més íntima (la reflexió sobre el seu 
peculiar estat vital), expressada als vint-i-vuit 
poemes titulats, conjunció que es resol en el 
darrer poema, el V: les dues realitats assu-
mides alhora pel poeta, senyor de la vida 
i de la mort, amb una sortida plena d’espe-
rança (com als Cinc esgrafiats a la_ mateixa 
paret), cantant la vida:

Quan torni l’any vinent ja haurà florit de nou 
l’arbre de flors vermelles, i una noia de pits 
incipients i durs em mirarà expectant 
i em somriurà després, complaguda, com- 

[mosa.

PERE FARRÉS I ARDERIU

[159] 31


