
Miquel Martí i Pol va patir els primers 
símptomes de l’esclerosi múltiple a 
Ripoll, el dia 7 de setembre del 1969. 
En baixar de l’escenari del certamen 
literari de les Festes Populars de Cul-
tura Pompeu Fabra, després d’haver-ne 
fet de presentador, va sentir un intens 
rodament de cap i un encarcarament 
general del cos, diu el biògraf, Ignasi 
Pujades. Els ripollesos, temorosos de 
passar a la història de la poesia catala-
na del segle XX com a culpables de la 
famosa malaltia, s’han defensat amb el 
fet que el cadafal, tot i ser muntat per 
la brigada municipal, era un encàrrec 
dels organitzadors de la festa, és a dir, 
gent de fora.

Però a partir d’ara ja no se n’aver-
gonyiran perquè el biògraf dóna a co-
nèixer en el tercer volum que, com va 
confessar el poeta per carta a diversos 

corresponsals, la malaltia va tenir efec-
tes molt positius i beneficiosos sobre 
la seva poesia, el va fer millor poeta. A 
banda que, com que va haver de deixar 
la fàbrica on treballava, va poder incre-
mentar el seu ritme de producció.

Els ripollesos, alliberats de la culpa, 
podran finalment rectificar la biografia 
oficial del poeta, bo i aportant una 
veritat que havien mig callat. La veritat 
la sap el lletraferit local martipolià 
Florenci Crivillé perquè la va recollir de 
llavis del poeta mateix i és que l’his-
tòric episodi no es va produir quan el 
poeta va baixar els dos o tres graons 
de l’escenari, sinó els 28, de pedra, 
de la monumental escala exterior del 
desafectat temple de Sant Pere, on es 
celebrava la festa.

I podran, també, buscar entre les pe-
dres de l’antiga església parroquial de 
la vila el responsable de la formidable 
renovació poètica. Els savis locals i co-
marcals Jordi Mascarella i Miquel Sitjar 
ja l’han identificat. És mossèn Andreu 
Puig (1559-1633), prevere d’aquesta 
església, poeta que té antecedents 
com a propagador d’estimulants virus 
poètics: un sonet seu va influir damunt 
un altre poeta osonenc, Verdaguer.

LLIBRES

L’hivern és fred i dur a Lapònia. El pai-
satge vast, blanc i salvatge esdevé un 
camp de batalla on la por, la cobdícia 
i l’odi campen lliurement. La troba-
lla d’antiquíssim tambor xamànic que 
connecta els lapons amb un passat 
màgic de cerimònies ancestrals. Però 
de sobte el tambor desapareix. Els prin-
cipals sospitosos del robatori són els 
grups d’ultradreta i fonamentalistes, 
contraris al ressorgir de la religió del 
poble lapó.

Amb La interpretació de les cultures, 
publicat el 1973, l’antropòleg cultural 
nord-americà més influent del segle XX, 
anava més enllà dels límits tradicionals 
de la disciplina per a desenvolupar un 
innovador i rellevant concepte de cultu-
ra. Geertz aporta una nova introducció 
en la qual elabora les observacions 
que va fer durant un quart de segle i 
reflexiona sobre el procés de reedició 
d’aquest assaig fonamental, esdevin-
gut un clàssic de l’antropologia.

La cuina catalana ha estat declarada la 
primera del món. En aquest llibre, a ma-
nera de cànon, hi descobrirem quins en 
són els plats indispensables, els que 
han inspirat els grans cuiners, que for-
men part de la nostra memòria palatal 
històrica i de la nostra vida, i fins i tot 
alguns dels que cuinen els grans xefs. 
Veurem com la cuina catalana és alhora 
arcaica, ben construïda, inventiva i evo-
lutiva; un repte al plaer i un patrimoni 
cultural que val la pena conservar.
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