
talanes, és, en la figura d'aquat pobre dia- es dilueixen, i el iiibre que ens els mostra- 
ble que cau a les aigües del port, un r&- va ha d'acabar quan ells s'acaben. 
quiem a Lavínia, a Konilbsia. 1 així el cer- 
cle s'ha tancat. Sinera, el món de la infan- JOSEP M. BENET I JORNET 
tesa, i Lavínia, el món de l 'edptor adult, Barcelona, 1975-1976 

El llarg viarge pokric de Mique1 Martí i Pol, per Pere Farrés 

A hores d'ara podem dir que la produc- 
cid poetica de Miquel Martí i Po1 anterior 
al 1972 queda defiitivament fiada amb la 
publicació de L'arrel i I'escorca l i El llarg 
viatgel La gran quantitat de poemes $e- 
dits que contenen aquests dos liibres (tots 
els del segon volum i trenta del primer) 
permeten una visió molt més Amplia i fo- 
namentada del conjunt de l'obra de Marti 
i Pol. Val a dir que, posteriorment al  1971, 
ha publicat una Antologia-(1966-1973) ' i tres 
llibres més de ?mes,' i encara alguns de 
solts en revistes; tots aquests poemes, més 
d'altres d'insdits posteriors al 1972, forma- 
ran part segurament del tercer volum de 
Z'Obra poetica que Martí i Po1 té intenció 
d'anar publicant. Ara, essent els anys 70-71 
un moment clau en la producció de l'autor, 
en els quals la seva poesia pren un nou 
rumb, ja podem emprendre amb seguretat 
la lectura de l'obra escrita fins en aquests 
anys. 

Cronolbgicament, cal comen& la lectura 
pels setze poemes que constitueixen I'apar- 

1. Barcelona, Curial, eLlibres del Mallm, núm. 
15, 1975. Cont6 les reedicions de Paraules al 
vent, Quinze poemes, El poble, Lletra a Anna i 
La fabrica, més la publicació per primera vega- 
da de La fabrica-1959 i dotze poemes nous in- 
closos en El voble. 

2. ~arceloná, Curial, aLlibres del Mall~, núm. 
21, 1976. TOS els poemes s6n inkdits i 
agmpats sota els següent apartats: Porto la tar- 
da recokada al braq, El fugitiu, Si esbrineu d'un 
sol gest el secret de& meus versos els heu arra- 
bassat la meitat de la vida, sis poemes que com- 
pleten La fdb-1959, He heretat l'esperanca, 
Autobiografia, Llibre sense tftol i un aphdix 
amb nou cancons. 

3. Barcelona, edició büingüe. *El Bardo*, 
1974. 

4. S6n. Vint-i-set poemes en tres temps (Bar- 
celona, Edicions 62, sL'escorpí~/Poesia. núm. 11. 
1972); La pell del violf (Barcelona, Vosgos, "Au- 
sitas Marchs, núm. 1, (19741, i Cinc acgra- 
fiats a la mateFro paret (Barcelona, aTarota, 
núm. 8 ,  1975.) 

5. A aserra d'Orw XVII, núm. 192 (setembre 
de 1975), a l'antologia Gespa-Price (Bellaterra, 
1975); i a ~Faig*, núm. 4 (1976). 

tat Porto la tarda recolzada al brac, escrits 
entre el 1948 i el 1954. El mateix poeta con- 
fessa que ha dubtat forca abans no s'ha de- 
cidit a publicar-10s: ja que els considera poe- 
mes d'adolescencia i potser ingenus i pedants; 
perb són uns poernes que donen elements 
preciosos a l'hora d'estabiir algunes bases 
del que sera la seva poesia posterior. L'au- 
tor matek assenyala tres aspectes conaets 
d'aquest primer recuíl que poden conside- 
rar-se precedents de l'obra posterior: a) pri- 
mers versos polimetrics i prjmers versos 
iiiures, b) incursions en el terreny de la 
satira, i c) pas d'una poesia no compro- 
mesa a una altra d'una certa intenció. Es 
cert, perb hi ha més. 

Crec que s'ha de subraflar el popularisme 
en els esquemes estrofics d'uns quants poe- 
mes: formes diverses de rumanc, uns goigs 
satírics i formes de can$ popular, perqug 
les trobarem utilitzades més endavant (ex- 
cepte la forma de goigs). El mateix to po- 
pular ens el dóna el tema del tercer poema, 
«Plou i fa sol». 

El centre tedt ic  predorninant d'aquests 
setze poemes és el de la recerca desfiaosa de 
l'amor, i el somni, el desig i l'alegria de 
quan l'haura trobat: 

«Mare, si fos mariner, 
tot sol amb la meva barca, 
iria a cercar l'amor 
per mars de somni i rondalla., (n, 67)7 

He escoiiit aquesta estrofa perqus, no no- 
més exemplifica el que acabo de &, sinó 
també un altre fet: tant el tema del desig 
de l'amor, com la manera alegre i despreo- 
cupada de buscar-lo, la mateixa forma de 
can& que utilitza (com en el poema uCo- 
iiarets de llum*), el color, el joc retbric de 
paraules que algun cop d o r a  í l'ús d'un 
cert vocabulari, així com les refehcies al 
mar i a l'aventura del mariner, recorden 

6. En la presentació d'aquest recull, dins El 
llarg viatge, p. 54. 

7. Sempre que esmenti poemes o ítagments 
indicaré en primer lloc amb &es mmanes a 
quin dels dos volums de l'Obra. p o W  em re- 
fereixo, i, a continuació, la pagina. 
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Salvat-Papasseit, corn també hi ha algun 
vers que recorda Espriu: «daurant l'enyor 
amb l'or amic dels somniss (11, 72). No són 
les úniques ressonancies que poden detec- 
tar-se en els primers llibres del poeta; ja 
en el prbleg al primer que va publicar, Pa- 
raules al vent: Joan Teixidor advertia que 
és facil de trobar influencies en els primers 
versos de Miquel Marti i Pol. 

Un altre fet 6s important en aquest re- 
cull: el poble i la fabrica, que ocuparan el 
centre de la seva poesia de l'any 56 al 70, 
són presents aquí d'una manera expressa 
en dos poemes. A «Confiava els meus se- 
crets» és «la insensible cridbria de les m&- 
quines» la receptora deis secrets amorosos 
del poeta i són «les dones de bracos nus» les 
que se'n riuen; a La fhbrica,9 vint anys mis 
tard, justament «el gran soroll» i «la fressa 
terrible de les miquines» sera un dels trets 
que definira l'ambient deshumanitzador que 
es respira en aquell lloc de trebaii. Si re- 
lacionem el poema «Ara reposo placida- 
ments (11, 71) amb alguns dels que es troben 
en El poble10 hi veurem un clar patdelis- 
me: «Ara reposo ...>P és una visió de la 
gent i de «les cases, cadascuna amb el seu 
secret», i parla de la darrera peripecia de 
la darrera oreneta; és un poema que sembla 
fet des de la situació que el poeta ens 
descriura en «El poema» (1, 120): des del 
terrat de casa seva, assegut al balancí i mi- 
rant el poble; té present ja el que di& en 
el poema titulat «El poble» (1, 75): que 
aquest és uels teus secrets i els secrets dels 
altres*; i I'oreneta, a més, és l'ocell que, 
amb la seva primera peripecia, anunciara 
I'arribada de la primavera al poble (1, 91). 

Podem encara acabar de dibuixar aquest 
quadre de precedents en la poesia de Martí 
i Pol, citant dos versos del «Poema»: 

«i feu-nos oblidar per uns moments 
l'extraordiniria responsabilitat del nostre lli- 

[natge» (11, 68) 

Precisament, l'adscripció voluntaria del poe- 
ta al seu Ilinatge, a la seva estirp «d'homes 
de c a n  feixuga» (1, 70), al seu poble, en de- 
finitiva, hereu dels avantpassats, sera un dels 
elements fonamentals que el portara a la 
practica d'una poesia que ell anomena d'in- 
tencid. compromesa; i vol deixar dar  que, 
des dels inicis, sentia sobre d'ell l'extraor- 
dinhria responsabilitat d'aquest llinatge. 

És evident que aquests setze poemes són 
una tria d'entre els molts que Miquel Mar- 
ti i Po1 conserva d'aquells anys, feta des 

8. Primera edici6: Barcelona. SEIS llibres de 
I'Ossa Menóra, 1954. 

9. Primera edici6: Terrasca, Quaderns El 
Bordiol, 1972. 

10. Primera edici6: Mallorca, Ed. Daedalus, 

de la perspectiva del 1975, i seleccionats 
amb molta cura i amb molta intenció, corn 
per demostrar que tota una colla d'elements 
que prendran cos en poemes posteriors ja 
eren presents en els més primerencs. Igno- 
ro fins a quin unt pot haver estat deter- 
minant la colla ! oració que uns «lectors» 
corn en Jaume Medina i en Miquel Desdot 
han prestat al poeta tant en la tria d'aquests 1 
primers poemes, corn en la de tot el ma- 
terial que constitueix el segon volum. 

I I  

Es natural que el poeta, 
criure, tradueixi en termes 
a cada moment és el centre del seu món; 
el mateix Martí i Po1 ha dit alguna vegada: 
«la necessitat d'escriure -i m'atreveixo a 
dir que sobretot d'escriure poesia- és an- 
terior a qualsevol altre projecte. En el meu 
cas, almenys, el mecanisme funciona d'aques- 
ta manera*; i en un altre lloc diu: «El poe- 
ta ho és a partir d'una experiencia perso- 
nal, la qual cosa no vol pas dir que, en ma- 
nifestar-se, l'experiencia, no adquireixi un 
valor coUectiu. Més encara: malament rai si 
no I'adquireix.» '' Cal tenir en compte aques- 
tes paraules per a explicar-nos quin és el 
motor de la poesia de Miquel Marti i Pol; 
motor que, en adaptar-se a cada moment i I 

a cada situació de l'autor, donara un tipus 
de poesia diferent segons els canvis de les 
circumstancies personals del poeta. 

La poesia que Martí i Po1 escriu fins al 
1956, a més dels poemes a que he fet re- 
ferencia, és recollida a Paraules al vent, 
Quinze poeme~,'~ El fugitiu i a l'apartat Si 
esbrineu d'un sol gest el secret dels meus 
versos els heu arrabassat la meitat de la vida. 

Aquests quatre blocs, tres dels quals es- 
tan organitzats corn a reculls de poemes i no 
corn a llibres unitaris, s6n el testirnoni d'u- 
na crisi personal del poeta, a través de la 
qual clarifica i ordena el seu món fins a 
prendre la decisió que el situara definitiva- 
ment en la vida. Aquest procés és determi- 
nat pels següents trets: 

1) Una constant vacülació i frisan a, en 
particular pel que fa a la religió, ami  una 
presencia sovintejada de la mort i una cons- 
tant pessimista de frustració. És la solitud 
de l'home davant d'un univers que el so- 
brepassa i que no s'explica. El  primer poe- 
ma de Paraules al vent, «Preguem», és una 
clara mostra de dubte religiós; més endavant 
ens trobarem amb l'expressió «la nosa de 

11. En els aMots de I'autor*, a L'arrel i l'es- 1 
corga, p. 16. a 

12. Cf. Xavier GARC~A, Miguel Martf Pol, poe- 
ta del poble, ~Oriflaman, núm. 124, novembre 
de 1972) DS. 41-43. 

13.  era edici6: Mallorca, .La font de les 
tortugues*, 1957. 
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Déu en les coses» (1, 28 i 46) amb un sen- 
tit forca ambigu, entre la subrnissió i el 
rebuig. Tot un seguit de poemes l4 parlen 
de la impot6ncia del poeta davlint d'una fa- 
talitat imprecisa; per exemple: 

uEn va espereu que els dies 
prodiguin meravdes. 
No hí ha ocells, asseguro, 
ni flors en la nit alta. 
Només crit uniforme 
de l'ombra, pedra grisa, 
i, en vosaItres, crepusdes 
descolorits que us burxen 
fatalment les espatlles.» (1, 30)' 

De fet, és la buidor que el poeta experi- 
menta en trobar que li fa fallida el suport 
religiós on es recolzava. Possiblement és E2 
fugitiu on d'una manera rnés clara pot se- 
guir-se el procés d'aquesta crisi religiosa. 
Assistim al lent monbleg angoixat del poe- 
ta que s'adrep a Déu, sense obtenir res- 
posta, desencisat i esperant només el pro- 
digi que li permeti de tornar a creure; és 
un llarg procés en el qual el poeta se 
sent cada cop més venpt, sol amb el silen- 
ci i amb la seva intimitat com a únic re- 
ceptor del seu lament. Malgrat els moments 
en que el poeta acusara Déu: 

uAmb sorra í vent ens lligues al teu freu 
j ja nq som res més que vent i sorra. 

com de valvula, alliberadors de l'angoixa, í 
potser, compensadors del Déu absent. 

2) El problema que el poeta es plante 
ja pel que fa a la seva relació amb les al 
tres persones. Miquel Marti i Po1 se sent 
diferent de l'home comú i es nega a ser- 
ho; així, en parlar de fusters, caíafats i 
paletes," diu: 

«Jo us envejo i voldria ser tan orfe 
de mirallets com deveu ser vosaltres, 
i reposar de nits amb un bleix rítmic, 
i llevar-me de nou, i viure els dies 
transcorregut completament per 1'aire.m (1, 45) 

Aquest distanciament i, de vegades, el 
sentir-se incomprss, 6s el que fa que el poe- 
ta se senti sol i en pateixi?' El mateix llen- 
guatge deIs poemes es ressent d'aquesta ac- 
titud, tant que, a diferencia de la poesia 
posterior, el subjecte és sempre un pro- 
nom personal -jo, vosaltres, nosaltres- de 
vegades absent, detectable només per la per- 
sona del verb. La distancia entre el ujo» i 
el «vosaltres» és gairebé sempre abissal, finc 
al punt que el «jo» arriba a correspondre 
a un poeta que participa d'un cert món 
transcendent, coneixedor d'un absolut inex- 
plicable als homes, i que se sap perdurable 
en el temps a través de la paraula, la qual 
li atorga un estrany poder. Es així com la 
poesia pren un to profetic, fins a arribar a 
adquirír un regust bibíic: 

t. .. ...) 
Quan ens deslliurarh no hi haurA res «Quan torni us contaré tot de secrets. 
que puguem estimar per companyia. Vosaltres 
De tant lluitar cercant-te en el no-res no ho creureu, perb és cert que he estat hos- 
haurem perdut el do de I'alegria.~ (11, 86) Ite del vent 

i de la ilum només un sol instant, 
li sera difícil la ruptura i semblara que bus- i que uuny del brogit, en el m& alt silenci, 
qui una justificació per no haver de tren- us he com~res 
car amb Déu: i us he estimat amb tota l'&a.» (1, 58) 

«Tot és difiis i ens bastaría un gest 
per creure novament en l'esperanp.~ (11, 101) 

En aquest sentit 6s important de consi- 
derar encara dos fets: el primer és que en 
l'edició dels Quime poemes dins i'Obra po2- 
tica, Martí i Po1 ha susbtitUlt els poemes 
VIII i XII de la primera edició per dos d'i- 
nedits, contemporanis d'aqueb, perb umés 
en consonhcia amb el to general del re- 
cuU» (1, 54); doncs bé, justament aquest 
canvi elimina deis Quinre poemes els dos 
únics de tema religiós: el vrn sobre I'al- 
licient de la preshaa de Déu en la vida 
dels homes, i el XII, una NadaIa que, de fet, 
és un poema a la Verge. En segon lloc cal 

. considerar la preshcia d'alguns poemes amo- 
rosos que hi ha en aquests Uibres, els quals 
en certa manera acompleixen una funció 

14. Vegeu, per exemple, els de les pagines 
20, 21, 30, 40, 47, 48 i 55 de L'arrel i l'escorga. 

i encara: 

«Jo sóc qui us parla en les tenebres. 
(... ...) 
Tantes vegades com us heu preguntat 
el perque de les coses 
us he contestat finament, 
amb una polida reverencia. 
(... ...) 
Quan aprengueu d'estimar-vos 
rnés que tota alva cosa, 
s ' h a d  acomplert el gran manament 
i jo perduraré pels segles dels segles.>~ (1, 62- 

C63) 

15. Aquest 6s un altre poema dels que re- 
corda Salvat-Papasseit (~L'ofici que m& m'agra- 
da*, per exemple). 13s revelador que Miquel Mar- 
ti i Po1 esmenti I'ofici dels caiafats. 

16. Com pot veure's en alguns poemes de la 
tercera part de Si esbrineu ..., per exunple: 
rQuan la nit 6s rnés alta*, .A i'hora d'alba*, 
*A claus de sorra* i ~Aquests versos els dic.. 
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3) Superant aquesta actitud distanciado- hesió social; per exemple, en els VII i IX 
ra, en aquests mateixos poemes hi ha la dels Quinze poemes. 
decisió i l'esforc d'arrelar-se al seu móri: el Finalment, els cinc darrers poemes &El 
que després es concretara en el poble i la fugitiu són els que ens diuen que el poeta 
fabrica. Aquí comenca amb la descoberta i ha superat la crisi i assenyalen decidida- 
el reconeixement de l'estirp a la qual el ment el nou camí. Ara es tracta d'oblidar i 
poeta pertany, «no pas d'herois ni sants: recomencar, comptant i partint de umolta 
d'homes de carn feixuga, (1, 70), una es- gent i la gent del meu poble» (11, 107), i, 
tirp fonamentada en els avantpassats, viva per part del poeta, retrobar-se de nou: 
en els coetanis i projectada al futur: 

«Pero de tant de temps de sofriment 
~Pregueu per tots els morts, sense cap dis- no en vuíi altre record que aquest de re- 

[tinció, [trobar-me.» (11, 142) 
i pels que han de venir, cansats i demal- 

[guts, Amb el nou pas definitivament fet, ara 
a morir lentament pels camins el poeta es Ilansa al carrer, joiós, fent una 
amb un gest de tendresa a les mans buides.» a to 

[(I, 55-56) sio*: 

«Creieu en els prodigis 
i teniu fe en la sang que us han llegat seran cridats a retornar, 
avantpassats insignes. 

Qui sap si en aquest íntim desgaveii 
resideix el poder de la vostra estirp 
signada amb una creu de privilegi. 

que el poble 6s com abans 
Perque vosaltres al combat podeu i que algun dia 
aportar-hi la forca de tanta aigua hi hauri flors al jardí 
no sotmesa a cap llei; i vent als arbres 
la veu angoixosa i paraules inventades de nou 
dels boscos prudentíssims només per a nosaltres.» (11, 108) 
tan plens d'intimitat com una cambra closa. 

el poeta fa la crida d'aquesta manera: 
Tot aixb que en vosaltres resta pur 
us serva enlaire i us llanga <Puc predicar-vos amb les vostres mateixes 
cap a les altes nites.» (1, 57) (17) 

fugiu del aistianisme de les coses, 
Val la pena d'observar com aquesta nai- paganitzeu de nou tots els afectes, 

xent «fe» en l'estirp va en perjudici de la car per assolir la bdesa 
primitiva fe religiosa; la supleix, de fet. us heu de despullar de prejudicis 
Compareu aquests versos: i viure amb els ulls ben oberts 

amb els següents, que es refereixen als avant- 
passats morts: Ja he dit abans que aquests poemes van 

obrint el camí dels posteriors. Preguntat el 
«Damunt vostre hem akat les ciutats poeta si considera important avui la con- 
i hem alcat les muntanyes i els rius; fecció d'aquests versos inicials, respongué: 
ho m ~ e u  tot només amb la mirada.» (1, 59) «En aqueiis moments ho va ser i, en certa 



ment és per l'evolució que hem observat en 
aquests Ubres per qui? s'expliqnien els ver- 
sos actuals. Només afegiié que, també a ni- 
vell del llenguatge, ja veiem en aquest pri- 
mer gmp d'obres l'aparició d'un vocabuiari 
més adient a la desaipaó objetiva, i inicia 
el pas cap a la poesia posterior. M trobem 
referencies, per exemple, a indrets del po- 
ble (el cinema, els para-sols del vell ca@, 
els arbres del passeig, oficines, places, i tea- 
tres, carrers del poble amb cantonades fre- 
des) i a elements típics de la realitat quo- 
tidiana (autombbils, carreteres, tramvies, 
anuncis). 

111 

La producció poetica de Miquel Martí i 
Po1 entre el 1956 i els anys 1970-1971 es 
pot relacionar gensricament amb el corrent 
que s'ha anomenat qrealisme histbric*." Du- 
m t  aquests quinze anys són dos els cixos 
interrelacionats que sustenten la seva poe- 
sia: l'atenció a la seva circumshcia concre- 
ta i el paper que l'hi pertoca. El poeta pot 
enfrontar-se a aquesta realitat d'una manera 
nova, usense prejudicis», perqu2 ha aprh a 
caminar sol i ha sabut imposar-se als pre- 
ceptes que li havien inculcat. Ho diu aixi 
a Uetra a Anna: 

*(...) Perqus m'havien 
marcat a terra, amb ratiies ben precises, 
els indrets en els quals podia viure 
sense atemptar contra la Uei i í'ordre; 
(... ...) 
Vaig trigar molt a descobrir el silenci, 
a saber que aquell buit se m'ompliria, 
a poc a poc, de parades que aleshores 
deia en veu baixa, a sospitar que aquella 
pietat de tothom em despullava 
de l'home vell, a aprendre que tenia 
per tot recer el que feia la meva ombra. 
Per primera vegada, te n'adones?, 
m'allunyava de tot. Com t'ho diria? 
Era néixer de nou oel gest solemne 
de creure en mi m& @e en tota altra CO- 

[sa.n (1, 152-153) 

Podem assegurar, a més, que en aquests 
moments fou decisiva la lectura de pensa- 
d o r ~  marxistes i l'adopció, com a eina men- 
tal contínuament sotmesa a critica, del m& 
tode marxista d'intetpretaaó i analisi de la 
I'ealitat, metode que condiciona també la 
propia poesia? 

19. Segons terminologia de Josep M. C~sm- 
U ~ T  i Joaquim Mow, Poesia catalana del se- 
gle XX (Barcelona, Edicions 62, 1963) i Josep M. 
C m ,  Poesia, realisme, h;storio (Barcelo- 
na, Edicions 62, uAntologia Catalana., núm. 12, 
1965). 

20: Cf. Montserrat ROIG, Miquel Martf Pol en- 
tre les comarques i el proletariat catalb, aserra 
d'Ora XIV, núm. 155 (agost de 1972), ps. 23-26. 

Els nuclis basics de la swa realítat & 
establira en dues entiíats soásls prou wn- 
dicionadores, el poble i la abrica, í m6s 
concretament, el seu poble -Roda de Ter- 
i la fabrica on eii treballava -«La Blavm-, 
als quals dedicad tres iíibres monogrWcs: 
El poble, La fdbrica-1959 i La fdbrica, Opta 
per parlar d'una realitat que ell con& molt 
bé, perque l'ha visada des de dins. M5 
endavant, en els Vint-i-set poemes en tres 
ternps, passarh d'aquest wncret a lluniver- 
sal, ampliant el marc que s'havia autoimpo- 
sat. Aquesta reducció al concret no vol de- 
limitar el seu objecte postic, com sí 12ioane 
de Roda de Ter pogués ser a3llat de la res- 
ta, sin6 que, per l'autenticitat que aconse- 
gueix en parlar &una realitat que ell coneix 
molt M, li és un instnunent v W  per a 
atenyer un camp molt més ampli, mm 6 
l'home en l'accepció més g&~ca possible. 
Aquest aspecte queda aclarit en algmes en- 
trevistes que li han publicat; diu, per sem- 
ple, que trebaíiar i esciiure a ñoda de Ter 
uper a mi representa í'avantatge d'haver vis- 
cut en un medi prou ampli corn per a po- 
der-hi descobrir, ben tipificades, totes les 
virtuts i tots els viás que formen la trama 
i l'ordit d'un període hístoric deterrninat, 
i prou reduit i permeable corn per a poder- 
les penetrar -i que et peneain, 6s dar- 
amb una intensitat que de vegades fa mal i 
tot>t: i en un altre Uoc ha dit: UH meu 
arrelament a Roda de Ter és volgut, mcons- 
cient. No n'he fet'una bandera de mmbat, 
pero és referencia a nivell no s0lamen.t 
personal, sinó collectiu, per herir-me en 
una realitat que entenc. (...) L'ambient mutr- 
ca sempre, és una mena de fatalisme. Hi ha 
una cata necessitat de coneixer la realitat 
d'una manera dialeaica i pdtica. D'aixb ve 
que la meva poesia, que tendeíx a trebaiiar 
la qiiestió social, si és vaiída, ho és, sobre 
tot, perqus és authtica. Una mena de "ph- 
gines viscudes", pero no a la m e r a  d'en 
Folch i Torres. Jo intento explicar el que 
veig, el que sento, el que em toca de props, 
i a continuació fa un sucós comenmi sobre 
la poesia social catalana: ~Bona part de la 
poesia social que s'ha fet aquí pateix d'u- 
na manca d'autentiatat, de c o n e h e n t  p&c- 
tic de la situació i de fonarnents ideolhgics 
prou sblids. (...) Es carrega l'accent sobre 
la denuncia sense sentir-ne la necessitat. 
Aleshores fallen les connexions, les motiva- 
cions i la pretesa aproximació polfaca a la 
massa no és sinó un mkatge.aP Val la pe- 
na de remarcar aquí que els pomes d'El 
poble i La fhbrica-1959 foren d t s  entre 
el 1956 i el 1959, encara que ek pIimer~ 

21. Cf. Eusebi COROMINA. Miqucl Martf  i Pd: 
cal tocar de peus a terra, uCanigów (11 d'octubre 
de 1975). ps. 18-21, 

22. C f .  Montserrat ROIG, Miquel Marti Pol en- 
tre les comarques i el proletariat cata& op.  &. 
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no es publiquessin fins el 1966; si aquests 
poemes s'haguessin publicat quan els cor- 
responia, coincidirien amb els moments ini- 
cials del realisme histbriceV 

D'aquests quinze anys, a més dels tres lli- 
bres que he citat, coneixem del poeta un 
recull que titula He heretat l'esperanqa, un 
liibre, Autobiografia, i un poema solt, Lletra 
a Anna. Miquel Martí i Po1 es decideix ara 
per una poesia de tipus narratiu que en al- 

% uns moments, sobretot en La fabrica, arri- 
a a tenir caracteristiques Spiques. El subjec- 

te d'aquesta poesia, o és el propi poeta, o 
és la gent, de vegades amb nom propi. 
Hi  ha un seguit de poemes que ens defi- 
neixen la gent i corn s'incorporen a la seva 
poesia: és la gent del poble i de la fabrica, 
la que no sol ser mai esmentada a les «crb- 
niques» i la que «mor sense espectade», la 
que «es lieva quan encara és de nit»; 

<Ara la gent ocupa el lioc dels versos 
i no s'hi val a fer jocs de paraules 
per apagar la fam o la incertesa. 

Els mots valen només d b  que diuen, 
i quan jo dic "el poble" 
vuil dir la gent que viu entorn de casa.» 

[(II, 180) 

Predomina ara l'objectivitat, que traspua, 
per exem~le, en la delimitació del ~ u n t  de 
h a .  Ai&, .ens descriu el recorrebt que 
fa la gent del poble un diumenge a la tar- 
da qualsevol (1, 78), corn qui es mira el 
taranna de la gent des de darrera d'una fi- 
nestra; utilitza més d'un cop l'inventari, corn 
a fórmula acumulativa de realitats i existen- 
cies (1, 75, 79, 124, 165); recorre a la for- 
ma dels textos burocratics empresarials (1, 
186); fa la historia de la fabrica (1, 157); 
o escull moments-tipus de la vida deis ho- 
mes del poble i de la fabrica, no pas in- 
significants en la seva quotidianitat (les do- 
nes que fan neteja els dissabtes, la noia 
embarassada que pateix a la fabrica, els focs 
de Sant Joan, el jubilat que s'enyora des 
de casa, o el sense feina que sent amb ra- 
bia com toca la suena de la fabrica, per 
exemple). Hi ha moments en que, només 
enunciant aquests fets d'una manera des- 
pullada i , freda, aconsegueix d'arribar amb 
una dura immediatesa al lector. En d'altres 
moments, aquesta mateixa finalitat pren un 
to més agre, en afegir-s'hi una catrega sen- 
timental, de rabia o de tendresa. D'altres 
vegades, encara, és la uonia la que hi in- 
tervé. 
Aí llarg d'aquestes obres, i sobretot a La 

fabrica, es va aeant un clima de revolta 

23. Segons Castellet i Molas, les primeres 
obres que poden adscriure's al realisme histbric 
s'escriuen a partir del 1957 i comencen a publi- 
car-se a partir del 1960. ,. 

contra tot d b  i tot aqueil que oprimeix l'o- 
brer, I'home corrent; en aquest sentit, la 
pcsició del poeta respecte a l'amo (tipifi- 
cador i beneficiari directe de l'explotació que 
s'exerceix a la fabrica, alhora que represen- 
tant d'una estructura dassista superior) 6s 
d'oposició radical, d'un distanciament ciar 
i evident: «Tu i jo no podem seure a la 
mateixa cadira» (1, 168). A la fabrica, tot 
aqueil que no és obrer, i sobretot els amos, 
són anomenats, senziliament i emfatica, «els 
altres*. La fabrica és descrita, a més, corn 
u n  autentic espai d'empresonarnent i de mar- 
tiri: 

«Al seu entorn, la trista baluerna 
ha anat creixent i ronca poderosa. 
Com una tribaneila, la sirena 
barrina, ahir i avui, cerveil i orelles , 
quatre cops cada dia i esvalota 
I'ocellada que nia entre les branques 
dels marronyers i dels pollancs. (...) 
I \... ...) 
boscos hostils de ferros i corretges, 
[... ...) 
entre vidres glaqats, portes barrades 
i el gran brogit (...)» (1, 158-159) 

En aquest ambient es va covant un clima 
de revolta, fruit dels plantejaments que el 
poeta fa, tant a niveli personal corn -col- 
lectiu, definint, de fet, un programa de mi- 
litancia que parteix del compromís amb la 
seva gent: 
«¿Que els pot salvar del no-res en que viuen 
si no és la veu d'algú dels seus que en 

CparIi? 
[... ...) 
Des del meu temps els penso i els evoco. 
Presents o absents, és en l l g s  esperances 
que em reconec. (...) 
(... ...) 
D'ells vull parlar, en parlar de la gent d'ara. 
D'ells vull parlar. Sense e&, jo no existeixo.» 

[(I, 158-159) 
Ja alguna altra vegada, en poemes ante- 

rims, havíem trobat manifestacions sem- 
blants per part del poeta? i els mateixos 
plantejaments, a niveíí coHectiu, els trobem 
en poemes com «Quan els senyors», «M 
d'ordre», «La Sirena», o uPer a tots no 
altres». 

Els poemes &He heretat l'esperanca, 
tobiografia i Uetra a Anna, com que no es- 
tan directament lligats als nuclis temktics 
del poble i la fabrica, tot i que participen 
d'unes mateixes caracteristiques, tenen un to 
més personal, de reflexió sobre el propi poe- 
ta i el seu paper; de vegades, corn per. 
exemple en les dues «líetres», aquesta re- 
flexi6 és feta en forma de confidencies adr& 
cades a una altra persona, normalment a 

24. Per exemple, en els Qu 
a La fdbrica-1959 (1, 144). 
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una estimada que 6s iiuny, o com a elabo- 
ració del record de la vida passada. Així 

nfessions del poeta s'ktenen 
iderar el paper que les parau- 

icaces, cal &-les a i'hora oportuna, no 

Csen 
et mous només entorn de la teva 0mbra.w 

C(11, 212) 

penso si no fóra una gran cosa 
ar per sempre.» (11, 159) 

poeta podra vencer la temptació per- 
sera fidel a la ucridaw, amb una fide- 

iitat, perb, que novamwt S& mtiu de k 
seva soiitud (vegeu el poema uAra esooltaw), 
que 6s la dels 

~Iluitadors soiitaris, 
foragitats per sempre 
de la magna assemblea 
per l'alt consell 

comentar el comenpment del poema uIn 
moriam», on diu: 

eCom que no sempre el 
entorn d'una suba  regolf 
ara puc dir que ami hem en 
la Soledat González~ (1, 184) 

i jo d terrat, 
segut al balamí, 
dins el poble i la nit, 
assajant de dir coses en veu baixa.~ (I, 120) 



Prescindint del recull anecdbtic de can- 
cons, el segon volum de l'Obra poktica de 
Miquel Marti i Po1 es clou amb el Uibre 
sense títol, que fou escrit durant els anys 
1970-1971, és a dir, al mateix temps que els 
Vint-i-set poemes en tres temps (no recofit 
encara en l'Obra poetica) i els poemes de 
La fabrica. D'aquests tres llibres els dos 
primers tenen molts punts de relació; en 
canvi, el tercer 6s diferent i pertany, per 
temica i per temática, al bloc que he es- 
tudiat a I'apartat 111. De fet, aixb indica 
que en aquests anys hi ha hagut una evolu- 
ció, sense que puguem parlar de trencament. 
Per comentar, doncs, el Uibre sense títol 
cal fer-lm juntament amb els Vint-i-set poe- 
mes en tres temps. D'entrada veiem que 
aquella concreció que el poeta feia en lli- 
bres anteriors, limitant el tema de la poe- 
sia a la fabrica, al poble i al seu lloc en ells, 
és bandejada ara a favor d'un objecte més 
universal; els problemes histbrics del país 
són aquí tractats i denunaats, sobretot els 
d'identitat i d'opressió, i en aquest tracta- 
ment hi aflora l'esperanca en el ressorgiment, 
la qual es fonamenta en «aquesta remor que 
se sent» (p. 59 de Vint-i-set poemes en tres 
temps), en un clamor popular; és l'espe- 
ranca dels venpts que la guerra civil sera 
oblidada i, a partir d'aquí, reconsauida la 
nostra identitat (vegeu els poemes «Esme- 
neu-me si mlerro», «En aquest fardell que 
porto a l'esquena»). Pot dir-se que aquests 
nous plantejaments són conseqü&cia d'aquell 
realisme -diguem-ne rnés sociai- que he 
estudiat abans. 

Pero s'ha produit un fet decisiu: el poe- 
ta ha contret una malaltia que el té practica- 
ment impossibiíitat de moure's i de parlar, 
i aquest fet, inevitablement, el condiciona. 
Aleshores el poeta exercita en alguns poe- 
mes un joc consistent a interrelacíonar la 
swa realitat individual (l'ipediment, fruit 
de la malaltia) amb la realitat social (l'im- 
pediment de realització de l'home, a causa 
d'uns determinats fets poíítics i d'unes de- 
terminades estmctures socials); l'exemple rnés 
clar és el segon dels Vint-i-set poemes en 
tres temps. 

El condicionament que la malaltia exer- 
ceix sobre Miquel Martí i Po1 és prou im- 
portant com per a fer-li canviar el centre 
de la seva poesia; ara torna a ser el propi 
poeta i les seves limitacions, i cada cop s'in- 
tensifica rnés la reflexió sobre aquest fet. 
Així van prenent consistkncia els objectes que 
defineixen i delimiten el petit $69 en vee4 
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pot moure's materialment el poeta (vegeu, 
entre altres, els poemes «El que detura el 
temps.. .», «Ara en tinc prou.. .»); s'accen- 
tua rnés la seva solitud (m& que sol, com 
diu ell, solitari); i de fet, la poesia en certs 
moments es converteix en un monbleg que 
el poeta s'adreca a si mateix («T'escric amb 
neu, Miquel») o presumiblement a alguna 
persona molt prbxima («Com pots veure 
ara escric altra vegada», «Si fossis ta ra  
creixeria en tu»). 1 en aquesta situació el 
poeta assenyala novament la necessitat d'es- 
criure poesiai , . L.* 

aSempre és precari? a 'v~l tes  trist i tot 
i'equilibri deis mots; perb hi retornes 
i és l'única finestra que se tlobre 
damunt la pell del mar, l'eu invisible 
que et contrapesa aquesta baluerna 
del cos, feixuc de níquels i foteses.~ (11, 255) 

S'ha prodst de nou el pas cap a una 
poesia rnés conceptual, més abstracta i amb 
un llenguatge més ~imbblic.~ 

En els llibres que seguiran, La pell del 
uiolí i Cinc esgrafiats a la mateixa paret, 
s'accentuara encara més aquest estat de soli- 
tari que s'enfronta a un m6n reduit, repre 
sentat per les quatre parets, sempre les ma- 
teixes, reconeixent-se en tots i cada un dels 
objectes rnés irnmediats. Així, el seu món es 
convertira en un món dominat pels sen- 
tits, especialment pel tacte. El seu esforc 
s'encamina, ara, a sobreviure (aquesta és la 
darrera paraula dels Cinc esgrafiats a la ma- 
teixa paret); i en els Vint-i-set poemes en 
tres temps ha dit ben clar que entén ell per 
sobreviure, personalment i collectivament: 

«El rnés difícil, doncs, és sobreviure 
amb escates de vidre a les entranyes, 
amb plom, en lloc de sang, a dins les venes. 
Sobreviure: cordar-se les sabates, 
treballa, fer l'amor, llegir poemes, 
veure enve& la gent, cantar en 
amb escates de vidre a les entran 
i plom, en lloc de sang, a dins les 
sense treure's els d s ,  sense fa a 
els subtilíssims mirallets del somni 
i esgüellar com un porc, de por o d'enveja.~ 

[(P. 43) : 

2.5. Una de les imatges que el poeta utilitza 
ara, en referir-se a la malaltia -tenir avidres a 
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