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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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ARA MATEIX

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d’un propòsit que no dic
i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis 
que anunciaven taumaturgs insignes
no s’ha complert i els anys passen de pressa. 
De res a poc, i sempre amb vent de cara, 
quin llarg camí d’angoixa i de silencis. 
I som on som; més val saber-ho i dir-ho 
i assentar els peus en terra i proclamar-nos 
hereus d’un temps de dubtes i renúncies 
en què els sorolls ofeguen les paraules 
i amb molts miralls mig estrafem la vida. 
De res no ens val l’enyor o la complanta, 
ni el toc de displicent malenconia 
que ens posem per jersei o per corbata 
quan sortim al carrer. Tenim a penes 
el que tenim i prou: l’espai d’història 
concreta que ens pertoca i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots, solemnement i clara. 
Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
I, en acabat, que cadascú es vesteixi 
com bonament li plagui, i via fora, 
que tot està per fer i tot és possible.

L_ambit_de_tots_els_ambits.indd   23 15/12/20   19:04



25

1

Pensem-la clara aquesta quietud
que escampa tants de ressons impensats; 
pensem-la clara i suggerent, que ens ompli 
l’espai concret d’ara mateix, l’espai 
en què no hi ha cap mena de sorpresa 
i tot és vell, i trist, i necessari.

Vam girar full temps ha, i alguns s’entesten 
a llegir encara la mateixa plana.
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Potser el secret és que no hi ha secret 
i aquest camí l’hem fet tantes vegades 
que ja ningú no se’n sorprèn; potser 
caldria que trenquéssim la rutina 
fent algun gest desmesurat, alguna 
sublimitat que capgirés la història.

Potser, també, del poc que tenim ara 
no sabem fer-ne l’ús que cal; qui sap.
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Molt lentament giravolta la sínia
i passen anys, o segles, fins que l’aigua 
s’enfila al cim més alt i, gloriosa, 
proclama la claror per tots els àmbits. 
Molt lentament davallen aleshores 
els catúfols per recollir més aigua.

Així s’escriu la història. Saber-ho 
no pot sobtar ni decebre ningú.
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