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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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Crònica de demà es va publicar per primera vegada
el novembre del 1977 a Edicions del Mall.

El text que reproduïm és el que va fixar Pere Farrés
per al segon volum de l’obra poètica de Miquel Martí i Pol

a la col·lecció Clàssics Catalans del Segle XX, d’Edicions 62 (1991).
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A TRENC DE FOSCA

No sempre és cert
que allí on acaba el mar 
comença el vent,
que allí on acaba el vent 
comença el bosc, 
que allí on acaba el bosc 
hi ha un pou profund
on cap veu no hi ressona. 
Vinguts d’enlloc,
hi ha mots que solquen l’aire 
i esdevenen perennes, 
xifres i enigmes 
que no dissol cap pluja, 
i l’espasí de foc 
dels dies alts,
l’angoixa i la tendresa. 
Dispersa i vehement, 
la vida és l’abegot
que brunz un sol instant 
i es perdrà dins la tarda, 
no el riu, solemne i dòcil,
que lliurarà les aigües a una mar 
que el faci perdurable.
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DE PEDRA AQUEST SILENCI

De pedra aquest silenci, 
de pedra i mar alhora, 
per esculpir-hi mots 
o per viure-hi dins 
transcorregut pels anys, 
mentre al defora ronden 
espectres i s’esbalcen 
fal.leres i records.

De pedra aquest silenci, 
franc de vent i miratges, 
amb límits tan estrictes 
que cap malson no hi pella 
i el foc hi arrana marges 
i encén colors de fruita 
damunt els blancs pedrissos 
on tot esdevé dòcil.

De pedra aquest silenci,
de pedra i mar alhora, 
per oblidar-ho tot 
i per morir-hi dins 
transcorregut pel temps 
sense paranys ni dunes, 
mentre volen gavines 
i en algun lloc remot

Cronica_de_dema.indd   11 15/12/20   19:01



12

hi ha dos amants que es besen 
per primera vegada.
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ENTREFORC

I si ara fosc i sol i adust
només pel tacte em reconec 
i em palpo tot i sé que visc, 
quin foc m’arbora i em sosté?,
de quin pou vinc i a quin pou vaig?

Faixat amb vent i ungit amb rou, 
per l’espitllera de la nit 
sotjo els amants de tot arreu 
i em reconec en cada arrap.
Desmesurat i quasi mut 
m’inscric camins damunt la pell, 
xifres, enigmes i desigs 
i noms de noies i de mars.

No he desertat la solitud, 
l’ombra de mi que resta en peu 
i arrela i creix a ple sorral, 
però pel flanc d’aquest eixut 
em solco tot a cada gest, 
ara que fosc i sol i adust 
només pel tacte em reconec 
i em palpo tot i sé que visc.
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LA FI DEL MÓN

La fi del món començarà un estiu, 
just quan arribin les primeres noies 
de pits menuts i cuixes llargues 
i els primers nois d’ulls blaus, 
rossos i hermafrodites.

En Biel Ferrater serà una papallona 
i volarà, finalment alliberat, 
ran de les sines joves.

Començarà un estiu, la fi del món, 
sense aldarulls profètics ni trompetes, 
indolentment, com si fos un assaig 
de fi del món i no la fi mateixa.

Hi haurà gent a les platges, i crepuscles, 
i amors novells, i paraules mig dites, 
i adulteris tendríssims, i esperances, 
i vent i sol i pluja.

Hi haurà el mateix de qualsevol estiu: 
neguits, amors, misteris, solituds, 
i cap ocell no deturarà el vol, 
cap fosc auguri no farà estremir 
les parelles que es besin 
per primera vegada. 
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Tot serà plàcid, vehement i clar, 
discretament solemne tal vegada, 
i si esclaten senyals de desmesura 
serà en indrets exòtics
o bé entre gent que sempre ocupa llocs 
destacats a les cròniques.

Només potser un poeta,
primicer, però ja notablement marrit,
un vespre inesperat sentirà que un calfred
li solca l’espinada
i absurdament tancarà la finestra
desoint la gran crida
per la grotesca por d’un corrent d’aire.

Durarà tot l’estiu la fi del món,
sense perdre un instant aquell punt agredolç
d’indolència i joc del principi, 
i al capdavall, un dia qualsevol
de finals de setembre,
el sol s’enfonsarà lentament dins el mar 
en un crepuscle esplendorós i tràgic.

I tot serà silenci ja per sempre.
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