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 Llibres de Miquel Martí i Pol 
a la col·lecció Poesia

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 
– Vic, 2003), el poeta més popular de 
l’últim quart del segle xx, és també 
un dels noms fonamentals de la tra-
dició catalana recent. L’obra poètica 
de Martí i Pol va arribar a una difusió 
molt àmplia a la dècada dels setanta, 
i des de llavors no va perdre mai el 
favor dels lectors. L’interès inicial del 
poeta per la vida de la gent humil      
i els seus problemes de cada dia va 
culminar en La fàbrica (1972), però 
llavors el diagnòstic d’una malaltia 
degenerativa va conferir a la seva 
poesia un tombant més intimista i 
autorefl exiu, manifest en llibres tan 
essencials com Vint-i-set poemes en 
tres temps (1972) o Cinc esgrafi ats a 
la mateixa paret (1975), i el va portar 
també a l’afi rmació vitalista, eròtica 
i política de reculls com Crònica de 
demà (1977), Estimada Marta (1978) 
i L’àmbit de tots els àmbits (1981). La 
mort de la seva primera dona es va 
traduir en un títol especialment col-
pidor, Llibre d’absències (1985); entre 
les obres més destacades de la seva 
última maduresa es compten Suite 
de Parlavà (1991), Un hivern plàcid 
(1994) i Llibre de les solituds (1996).
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A REPÈL

L’home que riu davant teu al mirall
sap més de tu del que en diu en els llibres; 
o potser no, potser, forassenyat, 
s’ha convertit en l’estranya paròdia 
del que no seràs mai i es riu de tu 
perquè no sap ben bé com defensar-se.
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PÒRTIC

Enfila l’últim tram, aquest estiu
tumultuós i pròdig que t’ha dut 
guanys generosos, quasi sorprenents, 
i anunciades, tràgiques desfetes; 
enfila l’últim tram trompetejant 
la seva pròpia mort amb impudícia. 
Què en quedarà? Per tu, la solitud 
redescoberta i assumida, a estones 
quasi amb orgull, a estones amb tristesa 
perquè la vida no regala res 
i tot ho cobra en anys. Ara, discret, 
procures de no fer-te gaire nosa 
i de consumir poc per no malmetre
el poc diner que et dringa a les butxaques. 
Sàviament —o almenys això suposes—, 
t’allunyes del soroll i del traüt 
i et disperses tan poc com saps per no 
perdre’t a tu mateix quan sigui l’hora 
d’endreçar-te i fer l’últim inventari. 
Es tracta, és clar, d’un frugal exercici 
ben allunyat del temps i de les modes, 
però que, si més no, t’ha començat 
a reconciliar amb algú que creies 
perdut per sempre més i t’ha ajudat 
a situar incòmodes fantasmes
al lloc que els correspon, per més que encara 
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t’assaltin certes nits. En aquest món 
de quatre pams on vius tot esdevé 
essencial, tothom hi té cabuda 
però ningú no hi és imprescindible, 
i res de tot allò que t’hi acompanya 
no té valor de mercat, però a tu 
t’emplena de sentit i d’esperança. 
Has apostat pel risc i saps que això
comporta solitud, segurament
la mateixa que t’has redescobert 
i mires d’assumir, mentre l’estiu 
a fora fatxendeja. Res no dura
i ho saps molt bé, però amb els ulls posats 
en un punt inconcret de l’horitzó 
de tu mateix que et tempta i t’estimula 
esperes que l’hivern, serenament, 
t’empleni la buidor amb el seu misteri.
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PRELUDI

A poc a poc et repenses en una
dimensió de tu que t’era adversa
i ara ordenes de nou, alleugerint-la 
de fútils oripells i d’espectacles. 
L’amor s’ha consumit en una absurda 
persecució de ritmes impossibles 
i t’ha deixat un regust trist, com una 
fredor que no provoca esgarrifances 
sinó una fonda i terrible apatia. 
Però de sobte els anys transcorreguts 
t’han descobert efímers privilegis, 
músiques de records que tal vegada 
són el guany inefable d’una vida.
Tot plegat deu ser això que ara et sorprèn 
quan, ingenu i potser meravellat, 
tanques els ulls i veus que un altre cop 
dansen colors on tot era foscúria.
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UN ALTRE ESPAI

Que el teu retorn al poema no sigui
un recurs fàcil o pedant; més et valdria 
restar callat si fos així. La fosca 
necessitat de viure en companyia 
d’algú tan ignorat com tu mateix 
sí que et pot servir de pretext. 
Fes del joc pur un càlid receptacle 
de projectes i veus, perquè t’empenyi 
molt més enllà dels límits que t’imposen 
temps i cadències massa conegudes. 
L’insòlit d’aquest gest d’ara no és 
la sorpresa sinó el risc, i qualsevol 
mirada de complicitat desfermaria 
les ires dels déus que, tal vegada, 
han estat prou condescendents amb tu 
mentre els giraves, obstinat, l’esquena.
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