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Miquel Martí i Pol i la seva muller Dolors Freixas, parlant amb Ignasi Riera a l’Orfeó Cata-
lònia de Cornellà de Llobregat.
© Jordi Cuevas.
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11

Pòrtic: Destriada l’arrel de l’escorça, 
comença el llarg viatge

(1929-1969)

L’any 1970 Miquel Martí i Pol feia quaranta-un anys; comen-
çava la maduresa de la vida, després d’haver viscut amb molta 
intensitat la infància, l’adolescència i la joventut, amb canvis 
incessants. Va néixer en una vila a la vora del Ter, Roda de Ter, 
d’uns tres mil habitants, petita però industrial, amb fàbriques 
importants a prop del riu. I els seus pares treballaven en aques-
tes fàbriques: el pare, manyà d’ofici, feia de torner en una 
important foneria que fabricava telers automàtics, i la mare 
feia de plegadora en una coneguda fàbrica de filatura de cotó. 
Totes dues fàbriques havien estat creades per fills del poble.

De petit els pares el van portar a l’escola parroquial, regida 
per una capellà «il·lustrat», mossèn Francesc Espinalt, qui, a 
més de fer-los les classes tradicionals de l’escola primària, els 
va iniciar a poc a poc en una pluralitat d’activitats artístiques. 
La primera i més important era la literatura, a través d’una 
lectura amena i substanciosa de la Bíblia, i del seu contingut, 
la Història Sagrada. Però també hi havia el cant, amb el cor 
parroquial; la dansa, gràcies a unes escenificacions de rítmica 
i plàstica molt populars en aquella època, i, encara, el teatre, 
amb la representació anual d’Els pastorets. En Miquel va par-
ticipar en totes aquestes activitats, que van afavorir el desen-
volupament de la seva sensibilitat artística, en plena harmo-
nia amb el món de casa seva, on almenys la mare havia tingut 
les seves pròpies inquietuds literàries, perquè ja de joveneta 
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12 amb vidres a la sang

llegia les novel·les de Folch i Torres, una afició que després va 
encomanar al seu fill.

Però aquest món infantil gairebé idíl·lic es va acabar sob-
tadament quan, als catorze anys, per necessitats econòmi-
ques de la família, va haver de deixar els estudis per entrar a 
treballar al despatx d’una fàbrica, la mateixa que ocupava la 
seva mare. Tot i això, la seva afició artística i literària va tro-
bar un poderosíssim suport en la Penya Literària Verdaguer, 
creada al poble per un seglar molt actiu de la parròquia, Josep 
Clarà, que alhora era un poeta molt acurat i fervorós, partici-
pant assidu dels Jocs Florals, i amb una clara veneració pel 
noucentisme. Això va facilitar que en Miquel s’iniciés en el 
coneixement dels principals poetes catalans i, també, en una 
pràctica rigorosa de la llengua i de la poesia, ja que, a més, en 
un poble com Roda de Ter, on tothom parlava català i només 
català des de feia segles, la «llengua del carrer» esdevenia la 
millor deu de l’idioma.

Amb tot, allò que el «va fer com a poeta» –segons paraules 
seves– va ser la tuberculosi pulmonar, malaltia que el va sor-
prendre als dinou anys i que el va obligar a fer un any llarg de 
repòs absolut, durant el qual va reflexionar i llegir abundosa-
ment i, sobretot, va acostumar-se a pensar pel seu compte. 
Aquest procés de personalització el va portar a qüestionar les 
creences religioses rebudes i, en general, el món de valors i 
conviccions heretat dels pares, de la parròquia i de l’ambient 
del poble. Aquesta crisi religiosa i existencial va durar tres 
anys, dels vint-i-dos als vint-i-cinc, amb una influència direc-
ta en el seu mester poètic, ja que, en indagar sobre ell mateix a 
través dels poemes que escrivia, va anar descobrint la seva veu 
com a poeta, una veu pròpia que es caracteritzava per saber 
comunicar experiències íntimes i personals mitjançant formes 
sintètiques que eren de fàcil comprensió i que es compassaven 
naturalment amb la seva manera de raonar.
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El procés de la crisi el va dur a la ruptura definitiva amb el 
fet religiós i, alhora, «a la descoberta de l’home, home, amb 
tota la càrrega que té la redundància». Un desenllaç que va 
representar desempallegar-se de l’«escorça» de les tradicions 
rebudes –sobretot les religioses– i afermar-se sòlidament en 
la seva «arrel» identitària com a home i com a poeta, ferma-
ment establerta en l’humanisme.

Durant aquest llarg procés de recerca, va escriure tres lli-
bres de poemes que, d’alguna manera, reflecteixen els tres 
estadis de la crisi existencial: Paraules al vent (1951-1953), tot 
ell reblert de fondes meditacions transcendentals; Inici de 
faula (1954) –que amb el temps esdevindrà El fugitiu–, on 
poetitza la fugida del temps antic cap al temps nou, i Quinze 
poemes (1954-1955), que es converteix en el primer testimoni 
del nou estat de consciència sorgit després de la ruptura reli-
giosa, i on s’ofereix ell mateix com a matèria poètica als lec-
tors, i proposa el poema com el lloc de trobada privilegiat 
entre ell i els altres.

El maig de 1956 es casa amb una noia del poble, Dolors 
Feixas, amb qui festejava des del temps de l’escola parroquial. 
I el 1957, la publicació de Quinze poemes li permet escoltar les 
confortadores paraules del seu amic literat més influent i res-
pectat, mossèn Antoni Pous: «Ara ja pots anar sol». Unes pa-
raules que el fan adonar que ja s’han acomplert els temps 
d’aprenentatge i que ha de començar a caminar sol, lliure i 
confiat, com a home i com a poeta.

Tot plegat, una aventura humana, intel·lectual i poètica de 
vint-i-vuit anys que, després d’elaborar intensament el pas-
sat, es projecta ara cap al futur.

I així, un cop és conscient de la seva vocació humana i poèti-
ca, la primera mutació que experimenta Martí i Pol és «un 
canvi de rumb considerable» en l’expressió de la seva poesia. 
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14 amb vidres a la sang

Abandona els plantejaments filosòfics i literaris d’abast gene-
ral per projectar una mirada precisa i detallada a la realitat 
que l’envolta. El primer llibre és El poble, una descripció de la 
vida de Roda de Ter a partir de la seva experiència personal, 
on, per tant, es barregen allò que veu i allò que viu als seus 
carrers, cases, costums, institucions. És així com els poemes 
esdevenen simultàniament un retrat precís de la vida vilata-
na, i una crònica velada de les seves emocions. Un canvi de 
rumb que s’inscriu en el realisme poètic, però no pas com a 
hàbit o tradició heretada dels altres, sinó com a resultat direc-
te de la seva vivència personal.

Això passa el 1957, quan ell té vint-i-vuit anys. I el 1958, 
quan neix la seva filla Mariàngels, repeteix l’experiència crea-
tiva realista ara amb una colla de narracions curtes que són 
com El poble en contes: agudes descripcions de la vida quoti-
diana, no exemptes d’al·lusions autobiogràfiques, que repro-
dueixen els escenaris i les passions de Roda de Ter, amb apa-
ricions de fets inesperats que introdueixen elements d’ironia 
subtil i de denúncia velada, un quadre costumista d’una gran 
veracitat i realisme, un òptim complement narratiu per als 
poemes d’El poble.

Després d’aquestes dues experiències sobre la vida del 
poble en vers i en prosa, l’any següent, el 1959, es planteja un 
objectiu de més envergadura: construir un llibre unitari –no 
un recull de poemes de temes més o menys propers– sobre la 
vida de la fàbrica. Tot i que ell treballava al despatx i davant 
d’una taula, i no a la nau darrere dels telers, vivia íntimament 
el món opressiu de la fàbrica ja des de petit, a través dels 
pares, i ara també per la proximitat ineludible dels companys 
i veïns. Però, a l’hora de formular-ho poèticament, no insis-
teix tant en la denúncia de l’explotació capitalista o en l’exal-
tació de la lluita de classes –ell que esdevindrà membre del 
PSUC el 1969–, com en la descripció directa de les condicions 
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objectives de la fàbrica, anorreadores de la subjectivitat i la 
creativitat dels que hi treballen, és a dir, incideix en el poder 
despersonalitzador de la fàbrica. Així van sorgint vint-i-
quatre poemes, alguns d’una gran duresa i sarcasme, for-
mulats amb un llenguatge simple i directe, que fan palesa la 
insostenibilitat d’un sistema de treball en què la individua-
litat és sistemàticament trepitjada. Un llibre de poemes uni-
tari, escrit «amb notable mala llet» –segons les seves parau-
les–, que va acabar titulant-se La fàbrica-1959, en ser l’any 
que s’hauria pogut publicar si no hi hagués intervingut l’an-
tic vicari del poble, mossèn Francesc Espinalt –ara ja absent 
de Roda–, el qual va mostrar l’obra als amos, que van fer saber 
al «seu» assalariat que lamentarien molt que s’arribés a publi-
car un llibre com aquell. El poeta, doncs, que tenia «poca ex-
periència i una certa por», va renunciar a la publicació, tot i 
que l’original ja havia arribat a l’editorial.

En iniciar-se la dècada dels seixanta, vint anys després de 
la desfeta de la guerra civil, el poble català va començar a des-
vetllar-se amb força. Una colla de fets humiliants per al país 
–com l’escarni proferit pel director de La Vanguardia: «Todos 
los catalanes son una mierda», o bé la prohibició d’El cant de 
la senyera al Palau de la Música coincidint amb la visita «vic-
toriosa» del general Franco a Barcelona el maig de 1960– van 
fer que l’oposició al règim adquirís un estat de consciència 
sobre el seu destí històric per canviar la dinàmica del poder. 
Martí i Pol, per la seva banda, després d’haver fet el «canvi de 
rumb poètic» cap al realisme social i vivencial, estava en òp-
times condicions per protagonitzar un nou tomb en aquest 
«llarg viatge» de la vida. I així, abandonant gairebé la tasca de 
creació literària, es va incorporar de ple a tots els moviments 
que, a la seva comarca, maldaven per desvetllar la conscièn-
cia col·lectiva com a camí per recuperar la consciència nacio-
nal –una activitat múltiple que va desplegar en tots aquells 
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16 amb vidres a la sang

àmbits que vivia més intensament i que considerava més 
efectius. Així, en l’àmbit de la música, va participar activa-
ment en el moviment de la Nova Cançó, i va escriure i cantar 
ell mateix les cançons. En el del cinema, va presentar i dirigir 
cinefòrums al CineClub de Vic. En el del teatre, va participar 
com a lector o com a actor en actuacions de teatre llegit o 
representat. I en el de la literatura, es va integrar al consell de 
direcció de les revistes de més renom de la comarca: Inquie-
tud i Oriflama, i va esdevenir membre del jurat del Concurs 
de Poesia de Cantonigròs, el més popular i renovador del 
país. Una activitat múltiple i intensa que portava a terme a 
partir de les sis de la tarda, l’hora que plegava de la fàbrica, 
fins a la una o les dues de la nit. Una varietat d’actuacions que 
el van convertir en una persona molt coneguda i estimada a 
la comarca, per la seva bonhomia, per la seva intel·ligència i 
per la seva capacitat de paraula i de comunicació, com a 
home i com a poeta.

Però a mitjan anys seixanta un fet va trasbalsar la seva 
existència i la del seu matrimoni: en Miquel es va enamorar 
de l’Anna, una noia de Roda, de la mateixa edat que ell i filla 
d’un dels fabricants més importants del poble. Estava casada 
amb un conegut industrial de Vic i tenien dos fills. De pri-
mer, l’Anna va treballar a l’oficina del seu pare a Barcelona, 
però després es va instal·lar pel seu compte, i va obrir un ne-
goci de confecció també a Barcelona. Així, el matrimoni tenia 
dues cases: una a Vic, on ella pujava els caps de setmana, i 
l’altra a Barcelona, on residia habitualment. A més, la casa 
pairal la continuaven tenint a Roda, i hi vivia la seva mare, 
que sentia una gran estimació pels tres germans Martí i Pol. 
Al començament, la relació entre en Miquel i l’Anna era 
només d’amistat, però l’any 1966, quan tots dos tenien tren-
ta-set anys i una família feta –precisament en Miquel acabava 
de tenir el seu segon fill, en Jordi, el setembre de 1965–, 
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l’amistat va esdevenir amor encès, sobretot per part d’en Mi-
quel. Encara no havien passat tres mesos que en Miquel ho va 
voler confessar a la Dolors, la seva dona, per coherència amb 
ell mateix, i en un afany de ser sincer i honest. Naturalment, 
la reacció de la Dolors va ser fulminant: o abandonava la fa-
mília i se n’anava a viure amb l’Anna, o deixava de veure-la i 
d’escriure-li per sempre. Una reacció que no va deixar de 
sobtar en Miquel –de fet mai no havien tingut (ni tindrien) 
relacions sexuals–, però que era prou clara i taxativa per 
haver de prendre una decisió. I la decisió, tant de l’Anna com 
d’en Miquel, va ser de quedar-se cadascú a casa seva, amb les 
respectives famílies, amb les respectives feines –i també amb 
els respectius estatus socials. Perquè, tot i això, i al cap i la fi, 
«res ni ningú no ens podrà impedir d’estimar-nos» i, a més, 
com que en Miquel estava plenament convençut «de tenir la 
raó i de tenir-hi dret», tampoc res ni ningú podria impe-
dir-los de continuar trobant-se i escrivint-se, encara que fos 
amb un ritme més espaiat. I així, després d’aquell primer 
enamorament encès, van anar passant a una amistat reposa-
da, a aquella «amistat gairebé perfecta que tu demanaves», 
com ell li escrivia, en un procés que va durar gairebé quatre 
anys, fins a l’estiu de 1969.

Aquesta relació equívoca va ser especialment fecunda des 
del punt de vista literari. Primer de tot, pel que fa a la corres-
pondència. L’Anna va esdevenir amb el temps la seva interlo-
cutora intel·lectual, i durant aquest període Martí i Pol li va 
escriure cent deu cartes: 437 pàgines escrites amb lletra petita 
–manuscrita o a màquina–, una lletra sempre ordenada, 
sense ratllades ni errors, amb un desenvolupament sintàctic 
coherent i transparent, i amb una llengua naturalment rica 
en vocabulari i en construccions genuïnes. Això li va perme-
tre fer una profunda introspecció, perquè moltes cartes –so-
bretot a mesura que s’esllanguia la passió amorosa– van anar 
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esdevenint monòlegs descriptius dels seus pensaments, que, 
alhora que els formulava, els feia avançar i aprofundir, i en 
resultava un notable increment de bagatge intel·lectual que 
va consolidar-li poderosament els principis i la personalitat. 
L’Anna guardava les cartes per ordre de recepció, i també li 
n’escrivia, però en Miquel les feia desaparèixer –les estripava 
i les llençava al riu– per por de deixar-ne testimoni als calai-
xos de casa seva.

A més, durant la seva relació amb l’Anna, juntament amb 
la prosa de la correspondència, Martí i Pol va incrementar la 
seva creativitat poètica. «Lletra a Anna» és un dels seus poe-
mes més musicals i arrodonits, i els poemes d’Autobiografia, 
així com d’altres recollits a He heretat l’esperança, expressen 
també aquest amor per l’Anna, amb pau, intel·ligència i ten-
dresa, sobretot al llarg de 1966 i 1967.

I encara hi va haver un tercer ordre d’escrits: Contes de la 
vila de R., vuit narracions –una d’elles va restar inèdita– que 
va publicar mensualment a la revista Oriflama durant 1967 i 
1968, i on també abocava veladament molts trets autobiogrà-
fics, sobretot els referits a la voluntat i el dret de continuar la 
relació amb l’Anna, malgrat totes les oposicions. Una relació 
que, tanmateix, va anar extingint-se lentament, com ho testi-
monia la nota autògrafa que va escriure l’Anna i que va dei-
xar guardada dins el sobre que contenia la darrera carta d’en 
Miquel durant aquest període, la del 17 de juny de 1969: «La 
teva vida i la meva s’esfumen per camins llunyans».

El setembre de 1969, mentre presentava les Festes Popu-
lars de Cultura Pompeu Fabra a Ripoll, en baixar les escales 
de l’escenari, va sentir un intens rodament de cap i un encar-
carament general del cos. Uns dies més tard, durant la festa 
major de Roda, el 25 de setembre, en sortir dels autos de xoc, 
va caure sobtadament a terra, cosa que va atribuir a una en-
sopegada o a un mareig provocat per l’atracció.
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Una situació del tot nova en el «llarg viatge» que el va sor-
prendre poderosament, perquè «em trobava en un moment 
bo de la meva vida»…*

* Síntesi del primer i el segon volum d’aquesta biografia: Miquel Martí i Pol. L’ar-
rel i l’escorça (1929-1956). Barcelona: Proa, 1999, i Miquel Martí i Pol. El llarg viatge 
(1957-1969). Barcelona: Proa, 2007. 
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1

«Algú m’ha omplert de vidres 
tota la sang» (1970-1971)

En començar el 1970 el general Franco acabava de nomenar 
un nou govern que pretenia consolidar la involució política 
tot emmascarant-la amb un simulacre d’obertura. D’una 
banda, hi reforçava el poder del cap del govern, l’almirall 
Luis Carrero Blanco, un home de conviccions dures i immo-
bilistes, però, de l’altra, hi posava ministres com el del Movi-
miento Nacional, Torcuato Fernández-Miranda, que propo-
sava un associacionisme orgànic, o bé tecnòcrates de l’Opus 
Dei, com Laureano López Rodó, que promovia el Plan de 
Desarrollo, un programa d’economia planificada. D’aquesta 
manera, s’introduïa una certa evolució política i econòmica 
dins del règim dictatorial més estricte.

A Catalunya, la Comissió Coordinadora de Forces Políti-
ques, que agrupava els principals partits de l’oposició, tots en 
la clandestinitat, acabava d’aprovar la seva declaració políti-
ca, en la qual presentava els principals objectius de la lluita 
democràtica: llibertat política i sindical, amnistia general, 
dret de vaga, restabliment de l’estatut de 1932, millora subs-
tancial de les condicions de vida i convocatòria d’unes corts 
constituents elegides per sufragi universal. 
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«un moment bo»: representació de la creació  
i represa de l’activitat creativa

A Roda de Ter, Miquel Martí i Pol es trobava «en un moment 
bo de la seva vida». En començar el 1970, tenia quaranta anys; 
la Dolors, la seva dona, trenta-nou, i la Mariàngels i en Jordi, 
els seus fills, dotze i cinc. Gaudia, doncs, d’una situació fami-
liar estable, i d’una feina també estable com a administratiu a 
l’oficina de la fàbrica de filatures Tecla Sala e Hijos, coneguda 
com la Blava, i d’un habitatge segur a la casa dels sogres: Costa 
del Ter, 9.

A més, pel que fa a la seva obra literària, hi havia una sinto-
nia interessant entre el rumb realista dels seus poemes i l’orien-
tació de moltes de les activitats que es promovien a favor de la 
represa del país. Una mostra d’aquesta sintonia creixent va ser 
que, per primer cop, el setembre de l’any anterior, un grup de 
joves de Centelles, el Grup Teatral Vermell × 4, van preparar 
una escenificació pública de trenta-cinc poemes seus, la majo-
ria inèdits, bastits entorn del poema central, dividit en set 
temps, La Creació. Va ser tota una iniciativa que va inaugurar 
una nova vivència i una nova funció de la poesia de Miquel 
Martí i Pol, en traslladar-la de la intimitat de la lectura indivi-
dual a l’enunciat públic en un context d’acollida col·lectiva. 

Davant d’aquesta iniciativa, el poeta, d’entrada, s’havia 
mostrat dubtós i reticent, però en veure l’entusiasme dels 
joves promotors aviat va col·laborar-hi amb tota la il·lusió, i 
fins i tot va compondre poemes nous. Tanmateix, en arribar 
el dia de l’estrena, el grup va poder editar un llibret ciclostilat 
amb totes les poesies, però no va poder presentar-ne l’esceni-
ficació, perquè «l’autoritat governativa» els ho va prohibir.1

1. Vegeu-ho al segon volum d’aquesta biografia, op. cit., p. 387-392 i 402-404.
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No obstant això, la primera bona notícia de 1970 va ser 
que la mateixa autoritat governativa que havia prohibit la re-
presentació finalment la va autoritzar, encara que després 
d’una severa censura del text. 

L’acte va tenir lloc a Centelles el 10 de gener. En Miquel hi 
va assistir i va participar-hi amb la lectura del poema de tan-
cament, escrit especialment per a aquella ocasió, «Proclama 
final», una crida clara i directa a transformar els mots escol-
tats a la sala en lluita oberta i pacífica al carrer.2

Tres dies més tard escrivia a l’Anna i li explicava tots els 
detalls i significats de la presentació, tant per als qui la pre-
senciaven com per a ell mateix.

Anita:
Finalment, a còpia d’esforços (se sap de res que s’hagi aconseguit 
diferentment?) aquell grup de xicots de Centelles que representa 
un muntatge teatral sobre poemes meus (La Creació, se’n diu) va 
aconseguir d’interpretar-lo al seu poble. L’estrena havia estat 
prohibida per l’autoritat governativa, i això va fer que els textos 
passessin –alguns per segona vegada– per les mans de la censu-
ra. És tot un espectacle veure l’original guixat de vermell. Certs 
poemes tan innocents com ara el «Romanço» han estat tatxats 
de dalt a baix.3 D’altres, presenten línies sinuoses que encabei-
xen dintre d’uns límits d’allò més estrictes, frases o bé mots en 
els quals, més que res, s’atempta contra la sacrosanta moral reli-
giosa del nostre país. Per exemple, un vers que diu: «les putes 
són al fons». Tot plegat és alliçonador i situa en una nova dimen-
sió –la dimensió actual– el paper de la censura. Sembla que al 
costat d’una més que res simulada llibertat d’ordre polític, s’ha 
instaurat una restricció d’ordre moral. Al capdavall, no es pot 

2. OP I, 365.
3. OP I, 201.
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oblidar que ens governa l’Opus Dei. Sigui com vulgui, a Cente-
lles aquella gent va representar el text íntegre. Això també s’adiu 
amb les contradiccions del país. Hom presenta un text a censu-
ra; tapa l’expedient, que se sol dir, i després tira al dret. De mo-
ment ni durant ni després de la representació ningú no va dir 
res. Altrament, el muntatge ja s’havia fet a Granollers i a Vic 
(dissabte vinent, 17, l’anirem a fer a Sabadell i l’altre, 24, a Terras-
sa) i ara com ara no hi ha pas hagut problemes. 

Un cop explicats els antecedents de l’acte, en Miquel pas-
sava a exposar-li l’acollida i la reacció de la gent. 

El públic, molt nombrós, va aplaudir molt i va escoltar, sobre-
tot la segona part en un silenci absolut. Val a dir que aquella 
minyonada estaven molt nerviosos. Actuar davant de gent co-
neguda els engavanyava, i la cosa s’explica. De fet, la relació 
públic-actor, que suposa un distanciament necessari per a crear 
el veritable clima teatral, quan es redueix a nivell d’aficionats i, 
sobretot, de poble, es perd. Aleshores el públic no té actors da-
vant, sinó persones, i això ho complica tot. Tan evident era la 
cosa que, com que no hi havia l’actor que recitava el darrer 
poema, una proclama final que és com una crida a l’acció i a la 
solidaritat, vaig oferir-me i la vaig recitar jo mateix. Hi havia 
força gent de Vic. Gent estranyament (i és agradable) addicta a 
les meves coses i que em manifestaren un gran respecte i una 
gran simpatia. 

Finalment s’endinsava en l’explicació de l’efecte que li 
havia produït a ell mateix el fet d’escoltar públicament els 
seus poemes i la severa autocrítica que li havia provocat.

Sentir els meus poemes, d’altra banda, em va permetre de fer 
una experiència important: la d’exercir implacablement i des 
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de «fora» una necessària autocrítica. Bon Déu! Que coses que 
canviaria ara! No és que em desdigui de res de fonamental, 
però com se m’ha aprimat i endurit l’exigència tècnica i estèti-
ca. La constatació és positiva. Sovint hom tendeix a manifestar 
criteris estrictament morals davant les obres que jutja. L’altre 
dia llegia unes declaracions de Fellini en les quals deia que quan 
critiquem, gairebé mai no assagem de comprendre sinó de 
treure’ns algun pes mort de sobre; per això tendim a intel-

lectualitzar les coses i a reduir les actituds a esquemes morals. 
Per a mi, la possibilitat de sentir els poemes com si fossin d’al-
gun desconegut va ser una oportunitat privilegiada d’exercir la 
crítica fent els possibles per a evitar aquesta trampa. Em vaig 
adonar, en fer-ho, que, si bé els poemes senyalaven una evolu-
ció i, alhora, una persistència que garantia una actitud vigilant 
a totes les èpoques i que acreditava, no solament una bona fe 
considerable, sinó un afany constant de lluita, hi havia, sobre-
tot, és clar, a les èpoques remotes (poemes de deu o dotze anys 
enrera) un excés retòric i, més que més, un descordament per-
sonalista de signe anarquitzant. Això no nega, ni tan sols re-
dueix, el valor estricte dels poemes. Cal jutjar-los d’acord amb 
el temps (i fins i tot intemporalment valen), però significa la 
importància del joc tècnic i de l’esforç constant. Fet i fet, és el 
que et deia en començar aquesta carta, l’única manera de fer 
alguna cosa és treballant.

Dissabte, a Sabadell, em tocarà resistir un col·loqui. Jo no ho 
volia fer, però van insistir. Què hi farem!4

4. De fet, La Creació es va representar al llarg de tot l’any. Així, a banda de les 
actuacions que esmentava Martí i Pol a la carta, el 9 de maig es va presentar a Sant 
Celoni (amb una important explicació al programa escrita pel seu director, Joan 
Anguera), a la mateixa època es va representar a l’Escola d’Enginyers de Barcelona, el  
20 de juny a Girona, i el 8 de novembre a Cerdanyola. A més, el juny de 1970, amb 
motiu de l’actuació a Girona, la revista Presència va fer una llarga entrevista a Joan 
Anguera, amb el títol: «La Creació, una experiència», i el desembre de 1970, el crític i 
home de teatre Xavier Fàbregas va escriure un molt bon comentari a Serra d’Or amb 
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Amb tot, un cop explicada a l’Anna l’experiència de La 
Creació, li donava una molt bona notícia personal: 

Saps una cosa? He recomençat a escriure poemes! I amb bona 
mà, em sembla. No sé si dient-ho faré malbé la inspiració, però 
no me’n sé estar. També en això, com en «allò», sóc tenaç, com 
hi ha Déu!5

Tot i la plena activitat creativa, Martí i Pol prosseguia el 
seu activisme cultural i literari. En l’àmbit cultural, acompa-
nyava un grup de joves de Roda que també volien escenificar 
una obra poètica, en aquest cas de Pere Quart.6 I en l’àmbit 
de la divulgació literària, continuava amb les seves col·la-
boracions mensuals a la revista Oriflama.

Tanmateix, per ajudar en l’economia familiar, el que li 
demanava més temps i concentració eren les traduccions. 
L’any anterior havia traduït dues obres de l’antropòleg fran-
cès Claude Lévi-Strauss: El pensament salvatge (per a Edi-
cions 62) i Tristos tròpics (per a Anagrama). I ara traduïa el 
llibre del lingüista francès Roland Barthes El grau zero de 
l’escriptura i nous assaigs crítics (també per a Edicions 62).7 

el títol: «La Creació de Miquel Martí i Pol». Tot plegat, una primera presentació públi-
ca de l’obra del poeta amb una selecta ressonància mediàtica.

5. Era una bona notícia perquè Martí i Pol no havia escrit cap poema des de feia un 
any i mig, és a dir, des de l’abril i el maig de 1968, que és quan va compondre els sis 
poemes de la «contingència» (vegeu el segon volum d’aquesta biografia: op. cit., p. 326). 
Aquests poemes d’ara, els inicials de 1970, podrien ser els primers de Llibre sense títol. 
En efecte, el poeta solia arxivar els seus poemes per ordre cronològic de composició i 
tres dels quatre primers de l’arxivador on es troben els poemes de 1970 –que a més 
porten la data explícita de l’any: «1970»–, són els que va triar per inaugurar el poemari 
Llibre sense títol, el conjunt del qual, a l’edició definitiva, va portar les dates genèriques: 
1970-1971. Vegeu-los a OP II, 49, 50, 51.

6. L’espectacle es va estrenar a Roda el 20 de juny, amb presentació escrita de 
Miquel Martí i Pol. I es va repetir l’1 d’agost a Centelles.

7. Tristos tròpics es va publicar el desembre de 1969 a Anagrama i El pensament 
salvatge, l’abril de 1971 a Edicions 62.
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Tot un conjunt d’obres de temàtica ben diferent que, amb la 
lentitud de lectura i comprensió que demanava la traducció, 
eixamplaven i enfondien la seva cultura autodidacta huma-
na i literària.

Així que quan va creure que aviat tindria acabada la tra-
ducció de Barthes, va afanyar-se a demanar una nova feina a 
Francesc Vallverdú, perquè «sembla que van molt mal dades 
i no em vindria gens malament algun encàrrec, encara que 
fos a preu mòdic i a llarg termini».8 Vallverdú li va proposar 
de traduir Sartre, i també que per què no baixava un dia a 
Barcelona i feien petar la xerrada. 

«ja fa dies que la ballo»: diagnòstic d’esclerosi múltiple

La resposta de Martí i Pol a la proposta de Vallverdú va ser 
força sorprenent i dramàtica. L’escrivia el 2 de març de 1970: 

A mi també m’agradaria tenir un dia una xerrada amb tu. Ara, 
de venir a Barcelona, a penes si vinc mai. Dies endarrera em va 
tocar de fer-ho un parell de vegades en dues setmanes: per treu-
re el passaport i per anar a cal metge. Fa uns quants dies que 
estic pioc. Es pensaven que tenia una cosa cardiovascular, però 
sembla que tot era un desgavell ner viós. El «nirvi os» exaltat, 
que diu una amiga meva. Fins i tot se’m fa difícil escriure a 
màquina: la mà esquerra (ja és cas!) no em rutlla. I les cames 
em serven amb dificultat. En fi... No sé per què t’ho dic, això. Ja 
passarà.

Un mes i mig més tard, uns dies després del 16 d’abril, 
Martí i Pol escrivia al poeta i amic Joan Oliver per felicitar-lo 

8. A Francesc Vallverdú, 10.ii.1970.
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perquè havia estat nomenat Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes i, també, per excusar-se que els assajos amb els joves 
de Roda que volien fer una lectura pública dels seus poemes 
–«i que no se’n saben avenir que algú tan important estigui 
disposat a venir al seu poble»– s’haguessin endarrerit. Però 
també li’n donava les raons:

El cert és que aquests darrers dies no ens hi hem pogut dedicar 
gaire, per culpa meva. Han hagut d’operar la meva dona (tenia 
pedres a la vesícula biliar) i tot just fa tres dies que torna a ser a 
casa. M’ha tocat fer vida de clínica, és clar, i la feina se m’ha 
endarrerit. Per acabar-ho d’adobar, jo tampoc no estic gaire fi. 
Ja fa dies que la ballo. Cosa de nervis, segons diuen els metges. 
De moment em semblava que el metge de capçalera («de car-
bassera», que diu una dona de la fàbrica) se’n sortiria, però en 
vista que la cosa no rutlla, em tocarà d’anar a trobar un neurò-
leg, cosa que faré la setmana vinent a tot estirar.

I, de fet, la cosa no rutllava. Anys més tard va resumir així 
el curs dels esdeveniments dels sis primers mesos després 
d’aquella sobtada caiguda en sortir dels autos de xoc durant 
la festa major de Roda, el setembre de 1969: 

Vaig començar a caure, sols a caure, sense cap raó evident. De 
primer, només queia. Després vaig començar a notar una difi-
cultat de moure’m, de caminar, sobretot quan feia fred, notava 
com si les cames em quedessin tenses i no podia doblegar els 
genolls i caminava molt malament.9

Abans de decidir de visitar un neuròleg, en Miquel s’havia 
adreçat al doctor Pere Folch, psiquiatre de la Seguretat Social 

 9. A Francesc Burguet i Ardiaca, El Món, 2.viii.1985, p. 28. 
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de Vic, que ara treballava a Barcelona –i que segurament era 
la visita al metge barceloní que esmentava a la carta del 2 de 
març a Francesc Vallverdú. Coneixia el doctor Folch perquè 
pertanyia a la mateixa colla de Vic que en Miquel acostuma-
va a freqüentar, sobretot a partir de l’època del CineClub: el 
doctor Altés, l’arquitecte Manuel Anglada, l’infatigable acti-
vista cultural Armand Quintana... El doctor Folch de seguida 
va veure que aquells símptomes no estaven relacionats amb 
problemes psicològics sinó neurològics, atesa la seva organi-
citat tan manifesta. I per això el va adreçar al neuròleg Lluís 
Barraquer i Bordas, tota una eminència en el camp de la neu-
rologia, tant en l’àmbit dels estudis i publicacions, com en el 
de la docència universitària i la pràctica clínica, ara com a 
subdirector del Servei de Neurologia de l’Hospital de Sant 
Pau. A més d’un neuròleg de renom, el doctor Barraquer era 
també un humanista, aficionat a la muntanya i a la pràctica 
de la poesia, una dimensió que el doctor Folch considerava 
que facilitaria la relació entre metge i pacient, i de retruc l’efi-
càcia del tractament mèdic i psicològic.10

D’acord amb l’expedient del doctor Barraquer, la primera 
visita d’en Miquel va ser el 30 d’abril de 1970, que va ser quan 
li va diagnosticar esclerosi múltiple, una malaltia degenerati-
va del sistema nerviós central que es caracteritza per la des-
trucció de la mielina, la substància blanca que recobreix els 
nervis. En Miquel acabava de fer quaranta-un anys. 

Vuit anys més tard, el poeta escrivia la impressió d’aquella 
primera visita i de les immediatament posteriors, amb totes les 
precisions que demanava la nova i desconcertant situació.

Des del primer moment el doctor Barraquer va dir-me ben clar 
que aquella malaltia era greu i no gaire habitual, almenys en 

10. Conversa telefònica amb el doctor Folch, 25.viii.2009. 
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aquestes latituds. Però no va ser fins a la segona o la tercera vi-
sita quan, responent a unes preguntes meves, va aclarir-me 
dues qüestions que em preocupaven: l’esclerosi múltiple, va 
dir-me, no solia provocar la mort a curt termini; i d’altra banda 
no hi havia –i encara no hi ha– cap possibilitat de curar-la. El 
màxim a què es podia aspirar, afegí, era aconseguir una estabi-
lització de la malaltia, la qual estabilització permetia d’iniciar 
un procés no exactament de recuperació sinó d’adequació, 
d’equilibri entre malaltia i malalt, que podia ajudar a acceptar 
la nova situació i fins i tot a aprofitar les limitades possibilitats 
que oferia.

Una intervenció, doncs, del doctor Barraquer, neta i clara, i 
alhora cautament matisada i optimista. I així, el diàleg entre el 
poeta i el doctor, en tan greus i noves circumstàncies, va conti-
nuar ara per aprofundir en el tema de l’equilibri entre malaltia 
i malalt. 

Recordo que el dia que me’n va parlar jo vaig demanar-li 
immediatament què calia fer per assolir aquest estat. La respos-
ta fou que, d’una banda, calia aconseguir una estabilització de 
la malaltia, cosa que depenia exclusivament d’ell; i que, de l’al-
tra, calia assumir plenament la pròpia situació, afer exclusiva-
ment meu, en la realització del qual ell només podia donar-me 
bons consells.

Mentiria si digués que a partir d’aquell moment vaig inten-
tar de posar en pràctica la part que em corresponia. La malaltia 
tot just començava i de bon primer tot sol predisposar a la 
rebel·lió: el propi cos, encara no avesat al nou ritme, la imagi-
nació, les circumstàncies ambientals, etc. El que sí vaig fer, 
tanmateix, i d’una manera totalment pensada, fou assajar un 
estratagema per tal de no sentir-me tant de mal, per tal de no 
caure en el parany de plànyer-me’n excessivament, un estrata-
gema –això penso ara– que potser era un primer pas necessari, 
almenys en el meu cas, per assolir aquell equilibri de què m’ha-
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via parlat el metge: vaig intentar de compartir la malaltia, d’uni-
versalitzar-la, en una paraula, i ho vaig intentar a través d’allò 
que més intensament i íntimament em representava, a través 
d’allò que sempre m’ha servit més eficaçment de crossa: la inte-
riorització, la reflexió i, com a conseqüència gairebé inevitable, 
la poesia.11

El primer període d’acceptació de la malaltia va durar uns 
mesos. Coincidint amb aquest procés gradual, l’abril i el maig 
no va publicar cap col·laboració a la revista Oriflama, però sí 
que ho va fer el juny, el juliol i l’agost, que va ser l’última. I  
és que el seu estat de salut no millorava, més aviat al contrari. 

«aquell llibre fet a andorra»: llibre sense títol

Va ser precisament aquell agost, justament quatre mesos des-
prés del diagnòstic, que va poder arribar a aquell moment de 
gràcia que li permetia assolir el desitjat punt d’«equilibri» 
entre malaltia i malalt de què li havia parlat el doctor Barra-
quer, en retrobar el doll abundós de la poesia. Com els anys 
anteriors, en Miquel i la seva dona van anar dues setmanes de 
vacances a Andorra. Però si els anys anteriors s’hostatjaven a 
l’apartament de l’amic rodenc Pep Bermudo,12 aquest any ho 
van fer al del també amic rodenc Joan Rosanas, ara director 
de Crèdit Andorrà. La casa era al paratge de Sa Calma i era 
coneguda com la Casa dels Ocells per la seva posició enlairada 
sobre la vall, orientada cap a ponent, amb postes de sol cor-
prenedores. La impressió d’aquesta estada havia de ser molt 

11. Miquel Martí i Pol, «Pròleg» a Estimada Marta, OP II, p. 412-413. Roda de Ter, 
setembre de 1978.

12. Vegeu segon volum d’aquesta biografia: 1966, p. 198; 1967, p. 273; 1968, p. 345; 
1969: no s’esmenta. 
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gran, perquè molts anys després Martí i Pol va necessitar dei-
xar-ne escrits els seus records en dues «postals» literàries, 
precises i complementàries.13 A la primera donava una visió 
de conjunt del lloc i del moment: la bellesa de l’indret, la 
magnitud de la tragèdia que ell i la seva dona començaven a 
patir –tot i no ser-ne plenament conscients–, i també –i pot-
ser per això– la inconsciència de l’un i de l’altra sobre el 
moment en què vivien, que massa vegades es diluïa en un 
mar de baralles i tensions. 

A Sa Calma hi pujàvem per un aspre

camí de cabres. Lentament pujàvem

deixant enrera el traüt, les botigues, 

l’anar i venir cançoner dels turistes.

Teníem els ulls fits en la muntanya

i n’admiràvem, en silenci, tota

la sorprenent majestuositat,

imponent i benigna a la vegada.

La «Casa dels Ocells», acollidora,

ens féu de llar durant dues setmanes.

Per a tots dos començava aleshores

una llarga tongada de renúncies

que durarà mentre visquem. No sempre

la vida mostra el seu perfil benèvol;

més aviat, sovint, colpeja amb una 

fúria sorprenent, inesperada,

com la d’un déu irat que pren venjança.

A Sa Calma, aquells dies, no sabíem

encara ben pel cert el que vindria

després, i vam malmetre moltes hores,

13. Vegeu postals 13 i 14 d’Andorra, postals i altres poemes (Principat d’Andorra: 
Edicions Serra Airosa, 1984) i OP III, 79-114.
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encastellats, marranejant com dues

criatures. Ara ho sé, i tornaria

de bon grat a aquells dies, no per fer-me

perdonar res, sinó per descobrir-ne

la densitat profunda i torbadora

que es diluí en un mar de foteses.

Ja se sap tanmateix que el temps no torna;

no torna el temps, ni tornem, ai!, nosaltres.

La segona «postal» se centrava en l’espai de treball i en la 
creació literària. El despatx era petit i emmoquetat, amb les 
parets de fusta i algun quadre penjat, amb pocs mobles però 
molts llibres. La taula estava adossada a la finestra, de manera 
que si «s’alzinava» una mica del seient, podia veure el fons de 
la vall, amb la ferma estabilitat dels edificis, el pausat passejar 
de la gent, el moviment ràpid dels automòbils «sorprenent-
ment llunyans, silenciosos | i bonics com si fossin de joguina».

Aquella cambra va ser el meu reducte

durant la major part d’aquelles dues 

setmanes de la «Casa dels Ocells»

de les quals parlo en un altre poema.

Em veig amb els ulls fits a la muntanya,

absent de tot el que no fos la dura

fidelitat als poemes que anaven

creixent dins meu lentament, poderosos,

i m’emplenaven d’una pau profunda.

Un en recordo més que tots els altres;

sovint me’l dic encar: «Si fossis terra

creixeria en tu...». Tot jo m’arborava 

de set, però la font era llunyana.

Torno al record, la pau de la muntanya

dominava el vastíssim territori
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de temps i de desig en què lluitàvem,

esperançats potser, però maldestres;

el dominava i el domina encara.

En fer-se fosc, m’agradava de veure

com s’encenien els llums, i tot era

més irreal, més incert i més màgic.

Va ser en aquest indret de somni, doncs, que en Miquel, 
després de tants mesos de desconcert i d’angoixa vital abasse-
gadors, va trobar aquella «pau profunda» que brollava de 
l’escriptura dels poemes, i que creixien «poderosos» al seu 
interior. I de fet, al seu arxivador de poemes d’aquesta època, 
almenys n’hi ha sis que porten la data explícita d’agost de 
1970. I segurament que en va escriure força més, perquè anys 
després parlaria de la confecció de tot un llibre, i més concre-
tament, d’«aquell llibre fet a Andorra», i també: «encara 
queda per copiar aquell llibre sense títol». Un Llibre sense títol 
que ja quedaria com a títol definitiu del «llibre fet a Andorra».14

14. Llibre sense títol es va quedar al calaix durant molts anys i, quan es va publicar 
no va ser com a llibre autònom, sinó com a poemari integrat dins l’Obra poètica II, 
editada per Llibres del Mall el febrer de 1976. En van preparar l’edició Miquel Desclot 
i Jaume Medina. Òbviament, entre «aquell llibre fet a Andorra» i la configuració defi-
nitiva de Llibre sense títol, hi pot haver variacions, per exclusió o afegitó de poemes, 
atesos els sis anys de diferència entre l’un i l’altre. Però sembla clar que Llibre sense 
títol, com a bloc o com a nucli, és el primer que va escriure Miquel Martí i Pol després 
de diagnosticar-se la malaltia; posteriorment va venir Vint-i-set poemes en tres temps, 
escrit a proposta d’una editorial. Per això és una llàstima que en l’edició definitiva de 
l’obra poètica no s’hagi respectat l’ordre cronològic de composició: segurament per-
què, comercialment, Vint-i-set poemes... és més atractiu per obrir un volum d’obra 
poètica que no pas Llibre sense títol; però presenta la mancança de no deixar-nos veure 
la lenta i progressiva assumpció de la malaltia per part del poeta. Pel que fa als sis 
poemes datats l’agost de 1970 de què parlo al text, un ha restat inèdit, però dels cinc 
restants, tots han estat publicats, un: «Mireu-me bé: sóc l’altre», l’escollirà per inaugu-
rar Vint-i-set poemes en tres temps –també segurament per raons d’efectivitat–, però els 
altres quatre: «Qui mena el vent sense esperit de dansa?», «De la finestra enllà la veu es 
dilueix», «Esbataneu finestres» i «Si fossis terra creixeria en tu», els va afegir a la sèrie 
de tres poemes iniciada a principis d’any, datats simplement amb la xifra «1970», i que 
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Pel que fa al poema «Si fossis terra creixeria en tu...», que 
cita a la segona «postal» i que el poeta recorda «més que tots 
els altres», l’adreça a la Dolors, la seva dona, com a desgreuge 
de les tensions i baralles viscudes durant aquells dies, quan 
«per a tots dos començava aleshores | una llarga tongada de 
renúncies | que durarà mentre visquem»: es tractava d’un 
poema de retorn, tendre i conciliador, ple d’imatges manlle-
vades de la natura, alhora visuals i suggeridores.15

Al llarg del darrer trimestre de 1970 la salut d’en Miquel va 
anar empitjorant. Un empitjorament que va interrompre el 
doll d’inspiració poètica que havia viscut amb tanta intensitat 
durant les vacances a Andorra, però que va haver d’anar com-
binant amb els compromisos relacionats amb el seu entorn.

Així, cap a finals d’octubre, Francesc Vallverdú, responsa-
ble literari d’Edicions 62, li va demanar, no que traduís un 
nou llibre –de fet encara estava treballant en la traducció d’El 
grau zero de l’escriptura, de Roland Barthes–, sinó, per prime-
ra vegada, que li enviés un recull de poemes inèdits per publi-
car-los en una nova col·lecció de poesia que havia iniciat 
l’editorial, «Els llibres de l’Escorpí». Una publicació que en-
cara no li podia garantir en ferm, només era una possibilitat. 

configuren tots ells els set primers poemes de Llibre sense títol. Pel que fa a la data dels 
esdeveniments narrats a les dues «postals» reproduïdes, és la menció al poema «Si 
fossis terra creixeria en tu...», citat a la segona, la que ens permet de referir-los amb 
tota exactitud a aquesta estada a Andorra l’agost de 1970, ja que el poema «Si fossis 
terra…» porta escrit a l’original la data explícita: «agost 1970». Podeu veure els cinc 
poemes que esmento com a publicats, el primer, a OP II, p. 20 –dins Vint-i-set poemes 
en tres temps– i els quatres restants, a OP II, 52, 53, 54 i 55 –dins Llibre sense títol. 

15. OP II, 55. Que aquest poema es refereix a la Dolors ho va testificar el mateix 
poeta en una conversa amb una jove americana, Elaine M. Lilly, que preparava una 
tesi sobre la seva poesia per obtenir un Master of Arts a la Universitat de Mankato 
State, Minnesota. «Si fossis terra creixeria en tu» el va escriure pensant en la Dolors, 
després d’uns dies de conflicte entre tots dos: «We were in Andorra for a week’s vaca-
tion, just the two of us at a friend’s house there, and there was a sort of tension bet-
ween us for a few days. Then we resolved it and I wrote “Si fossis terra…”». Elaine M. 
Lilly, Miquel Martí i Pol: village poet, tesi universitària presentada el juny de 1987, p. 30.
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La possibilitat de publicar els meus poemes –mal que no passi 
d’una possibilitat– és francament engrescadora. Ja ho crec que 
te’ls enviaré! El que no podré fer és enviar-te’ls de seguida. 
Només en tinc una còpia i com que escriure a màquina em 
costa bastant, triar i copiar serà cosa d’uns quants dies. Els vol-
dries de seguida, els poemes? Si fos així, demanaria ajut. D’altra 
banda, darrerament no he escrit gaire, però tinc material més o 
menys actual que em sembla que et pot servir. Coses inèdites, la 
majoria, o, com a màxim, publicades en tiratges curts i pràcti-
cament privats, com ara La Creació. 

Les empentes a escriure són conseqüència de la punyetera 
esclerosi que no m’abandona ni fa, de moment, cap mena de 
regressió. Aquests darrers dies he estat notablement fotut. 
Només et diré que per anar de casa a la fàbrica (200 metres es-
cassos de mal camí) la meva dona em ve a fer de bastó. 

Tot i les dificultats que et deia suara –culpa de l’esclerosi– 
no m’estic pas quiet del tot. Faig bonament el que puc. Veig els 
amics que cal veure, faig classes de català –a casa– i empenyo 
un grup de gent jove de Roda que vol «fer coses». I escric, per 
bé que no gaire.

Perdona per les potineries d’aquesta carta. Jo abans era un 
xicot molt polit escrivint. Ara, com que la intenció va per un ca- 
mí i l’execució per un altre, els resultats solen ser més aviat la-
mentables.

La dificultat física també afectava la traducció que els esta-
va fent. I així, uns dies més tard escriu:

He rebut una carta de l’Anna March que em demana com tinc 
la traducció d’en Barthes. Li escriuré, li explicaré això que em 
passa i li diré que parli amb tu. D’acord?

T’enviaré el recull tan aviat com pugui. Estic molt tou, però, 
i em costarà de passar els poemes a màquina. Potser hauré de 
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demanar ajuda. Això no obstant, ja m’espavilaré. La cosa m’in-
teressa i molt.16

redescoberta d’un món íntim  
i escriptura de poemes a doll

El 1970 la involució política del govern de l’almirall Carrero 
Blanco es va manifestar sobretot en la persecució del movi-
ment d’alliberament nacional basc, que va culminar el desem-
bre amb un consell de guerra celebrat a Burgos contra setze 
activistes d’ETA, per a sis dels quals van ser demanades penes 
de mort. Davant d’aquest intent d’escarmentar els activistes 
bascos i, amb ells, tota l’oposició, la resposta de les forces 
democràtiques per aturar les execucions va tenir un ressò 
sense precedents: agitació estudiantil i obrera a Barcelona, 
Vic i altres ciutats; jornada de lluita per l’amnistia convocada 
pel PSUC el 3 de novembre; vaga general universitària el 3 de 
desembre, data inicial del procés de Burgos.

En aquest context, també a la Garriga havien preparat un 
muntatge nadalenc titulat Retaule d’un Nadal i de cada dia 
de l’any, promogut pel farmacèutic del poble i amic d’en Mi-
quel des dels anys cinquanta, Martí Sunyol i Genís.17 L’es-
pectacle consistia en una mena de diàleg collage amb diapo-
sitives, música, poemes, anuncis, etc., amb textos de Martí i 
Pol, Anton Carrera, Pere Quart i Salvat-Papasseit. Com va 
explicar Martí Sunyol anys més tard, es tractava d’«un mun-
tatge amb un fort sentit de crítica social i política del mo-
ment, que llegírem en vàries esglésies de la comarca (la Gar-

16. A Francesc Vallverdú, 1 i ~13.xi.1970.
17. Durant el 1953, mentre Martí Sunyol feia les milícies universitàries a Menorca, 

ja s’havien intercanviat amb el poeta sis interessantíssimes cartes sobre l’art de la poe-
sia. Vegeu-les al primer volum d’aquesta biografia: op. cit., p. 220-236.
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riga, Llerona, Marata, Santa Eulàlia de Ronçana, Granollers 
i Aiguafreda) en un ambient semiclandestí».18 Sunyol va 
convidar Martí i Pol a assistir-hi, però no hi va poder anar. 

Sí que m’hauria agradat de veure alguna de les representacions, 
però no puc. Estic malalt –ho sabies?– i no em moc pràctica-
ment de casa. He arreplegat una esclerosi múltiple del sistema 
nerviós, per dèficit de mielina, i estic poc menys que baldat. Les 
cames no em sirguen i les mans tampoc. En un any sembla que 
n’hagi envellit vint-i-cinc. Què hi farem.

No compteu amb mi, doncs (tampoc no us sóc necessari), 
però disposeu dels meus poemes.19

Però l’empitjorament de la malaltia no el va deixar inhibit, 
sinó que el va portar a la descoberta de noves intimitats i, de 
retruc, a reprendre amb força l’activitat poètica. Així ho con-
fessava al seu amic alemany Johannes Hösle, amb qui tenia 
una especial afinitat perquè ell també patia d’esclerosi múlti-
ple, encara que més benigna, ja que podia parlar i escriure 
correctament, viatjar, i sobretot, a diferència d’en Miquel, 
quan en patia «brots», se’n podia recuperar.20 En escriure’ls la 

18. Cartes de Martí Sunyol a l’autor d’aquesta biografia de 20.x.1985 i 23.xi.1999.
19. A Martí Sunyol, ~ desembre de 1970.
20. Precisament l’amistat de Martí i Pol amb Johannes Hösle i Toni Pous havia 

permès que aquell agost sortís publicada una antologia de poetes catalans en alemany, 
Katalanische Lyrik im zwanzigsten Jahrhundert (‘Poesia catalana del segle xx’), projecte 
que havia nascut dos anys abans a Andorra, l’estiu de 1968, quan Martí i Pol va convi-
dar els dos amics a passar-hi uns dies (vegeu el segon volum d’aquesta biografia: op. 
cit., p. 345). L’antologia alemanya incloïa onze autors i vint-i-set poesies, amb Joan 
Maragall el primer i Miquel Martí i Pol l’últim. De Martí i Pol havien triat el poema 
«La Creació», que de fet coronava tota l’obra, «una pensada genial d’Antoni Pous», 
atès que la inclusió del poeta «demanava un cert coratge, perquè contradeia la crítica 
dominant» (J. Hösle i R. Torrents a Col·loqui Miquel Martí i Pol. Cinquanta anys de 
poesia: 1948-1998. Eumo Editorial, 2000, p. 7 i 12, respectivament). Aquesta «crítica 
dominant» no acceptava «la inclusión de Miquel Martí i Pol para representar, junto a 
Gabriel Ferrater y Jordi Sarsanedas, la poesía de las últimas generaciones», tal com ho 
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vigília de Nadal, a ell i a la seva dona Carla, s’ex cusava per la 
tardança en la contesta, però després s’esplaiava sobre els 
seus aspectes més íntims: 

La vostra darrera carta, tan amable, amb la fotografia de la quit-
xalla, fa setmanes i setmanes que m’acusa de damunt de la taula 
estant, i ni la persistència de la meva esclerosi, que si alguna 
cosa ha fet aquests dies ha estat agreujar-se, no justifica un si-
lenci tan perllongat. Perdoneu.

No us vull parlar del meu mal; què en trauria? D’altra banda, 
prou que li coneixeu els jocs. El que sí us vull dir és que la quasi 
absoluta reclusió a què m’obliga (vaig només de casa a la fàbri-
ca i de la fàbrica a casa, i encara amb la Dolors fent-me de 
bastó), m’ha proporcionat la redescoberta d’un món íntim que 
segurament tenia oblidat. Per exemple, torno a escriure poe-
mes, cosa que, de fet, feia mesos que no feia. I els poemes ragen 
a bon doll, i manifesten un notable estat de maduresa de tot de 
sentiments i de vivències que, dies enrera, hauria jutjat poc 
menys que oblidats o poc segurs. Això és engrescador i ho seria 
més encara si l’execució (la simple escriptura, vull dir) dels ver-
sos no em resultés un afer força més engavanyador que el fet 
mateix d’elaborar-los. He reprès també (a ritme molt lent) les 
traduccions, faig classes de català (a casa), veig gent i col·laboro 
tant com puc a promoure activitats en aquesta zona en què 
cultu ra i política tenen més punts afins. Convé, però, que m’or-
ganitzi amb més rigor i assajaré de fer-ho.21

havia consignat una ressenya anònima a la revista Destino (5.ix.1970) que després es va 
atribuir al crític Joaquim Molas –precisament autor, juntament amb Josep Maria Cas-
tellet, de l’antologia Poesia catalana del segle xx, publicada la dècada anterior i acusada 
de privilegiar els autors del realisme social. 

21. A Johannes Hösle, 24.xii.1970.

amb_vidres_a_la_sang.indd   39 16/10/13   14:54



40 amb vidres a la sang

De totes les notícies que li donava, sens dubte la més sig-
nificativa era aquesta: que després d’una aturada de quatre 
mesos –des de les vacances a Andorra–, i com a resultat de «la 
redescoberta d’un món íntim que segurament tenia oblidat», 
tornava a escriure poemes «a bon doll». El nou llibre que li 
havia demanat Edicions 62 s’anava configurant...

Tanmateix, la situació va empitjorar tant que a finals 
d’aquest any 1970 va haver d’abandonar durant unes setma-
nes la feina a la fàbrica. Com va explicar un temps després de 
manera emfàtica a Francesc Vallverdú: 

T’hauria escrit abans, si hagués pogut. Aquestes darreres set-
manes, però, la meva esclerosi ha fet el ple i estic poc menys que 
baldat. En fa tres, de setmanes, que no treballo; no em moc de 
casa, vaig amb bastó i, així i tot, m’he fotut un parell de vegades 
de cul. Una merda, xicot.22

Va ser des del confinament de casa seva, i sumit en un mar 
de profunda melangia, que va recórrer novament a l’Anna per 
confiar-li la seva solitud i per exposar-li que aquell allunya-
ment i aquell silenci imposats i extrems tenien una doble sor-
tida: o l’oblit o la represa. Una confessió íntima, pregonament 
sincera, que sols era possible perquè l’Anna, tot i haver reco-
negut, ella, que les seves vides «s’esfumaven per camins llu-
nyans»,23 continuava estant ben present a la vida d’en Miquel, 
el qual no deixava de viure dins l’enyor de la seva presència 
llunyana. És així com li confiava que, rebutjada del tot la fugi-
da de l’oblit, tan sols li restava com a resposta la represa. Una 
represa que només podia produir-se en la recreació d’ell ma-
teix en la paraula. Una llarga i pregona carta sobre l’enyor i el 

22. A Francesc Vallverdú, 13.i.1971.
23. Vegeu el segon volum d’aquesta biografia: op. cit., p. 398.
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retorn, farcida d’implícits i d’el·lipsis, escrita uns dies abans 
d’acabar l’any. La començava amb una pseudocitació evangè-
lica, que traduïa una dita que, en el llenguatge col·loquial de la 
plana de Vic, substituïa la paraula porfídia per perfídia –i que 
no excloïa el significat equívoc de la substitució...24

«La perfídia mata la caça». (Mateu 16, 22)

Anna:
Si al cul del sac només s’hi troben les engrunes, al fons del silen-
ci hi pot haver l’oblit o la represa. Algú podria dir que això no 
són sinó paraules. Algú que no hagués enyorat mai, posem per 
cas. Però jo em pregunto: és que hi ha algú que mai no hagi 
experimentat el buit existencial de l’enyor? L’oblit és la degra-
dació del silenci. El silenci és actiu; no nega la presència. L’oblit 
és la negació, voluntària i contumaç d’allò que hi ha d’afectiu 
en el silenci. Per això l’amistat, i d’altres sentiments afins, són 
capaços d’arrencar una represa d’aquest cul-de-sac que és el si-
lenci. Al capdavall la pendularitat s’imposa, i la perfídia i l’ho-
nestedat –cal dir-ho tot– s’obren camí enmig de la gran solitud.

És el destí de l’home, que l’home mateix elabora. Cap llei no 
hi ha més estable que aquesta llei. Només jo sóc l’únic respon-
sable dels meus actes, i de la constància que posi en joc a l’hora 
de l’anàlisi i de l’exigència, en depèn, en bona part, el condicio-
nament dels meus actes futurs. Si algú aconsellava caminar 
amb peus de plom, no era tant per frenar els impulsos com per 
petjar a consciència la terra trepitjada. Aquesta represa, doncs, 
aquest retorn a la paraula, són penyora i estímul. Res del que ha 

24. En efecte, la citació que encapçala la carta no existeix en Sant Mateu. M’infor-
ma Ricard Torrents que perfídia és la forma variant de porfídia, d’‘obstinació’, i que 
també es feia servir a Folgueroles, la seva vila natal. Per exemple, una dona contava del 
seu fill que festejava sense èxit una noia i ella li deia que insistís, «que la perfídia mata 
la caça». De fet, és una variant recollida al diccionari Alcover-Moll.
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estat fet no és va. En certa manera com deia en Salvat: «Res no 
és mesquí».

Coixejo de tots dos peus i ja fa dies. Mesos i tot ja fa. I tinc 
les mans mig baldades. Si em veiessis escriure! Sembla que 
m’apuntali en el bolígraf i certs traços m’oposen una resistència 
que riu-te de la del tercer món a l’opressió imperialista. I tan-
mateix en els mots em retrobo. Sempre ha estat el meu món. 
No solament me n’he servit, sinó que hi he cregut, hi he viscut. 
Potser això és el que fa que aquests darrers dies, en què he tra-
duït de nou (a ritme lent), i he escrit poemes; i avui, sobretot, 
que dibuixo aquestes paraules, em senti molt més jo que no 
m’havia sentit fa mesos. En comptes de bastó, com algú m’acon-
sella, em compraré bolígrafs i llibretes i em serviran de crosses. 
Baldat a quaranta anys, només la clepsa em rutlla i el cos inte-
rior, la fisiologia. Tinc gana, son, torno a fumar i escric. Què em 
falta? Ai! Aquí s’estronca l’alegria. A partir del mot, però, diuen 
que es va realitzar la creació. Jo em recrearé a partir del mot i 
ningú no podrà impedir-m’ho. La perfídia mata la caça.

I bé, què més? Escriu-me. I que res de tot això et soni a fals. 
T’equivocaries.

I que l’any nou ens aporti maldecaps i empenta per a resol-
dre’ls.

La cal·ligrafia de la carta era tota una victòria en ella ma-
teixa. Perquè si bé li semblava que s’havia hagut d’«apuntalar 
en el bolígraf» per escriure-la i que certs traços li imposaven 
una resistència insalvable, de fet, gràficament, el resultat final 
era absolutament ordenat i clar, sense cap tremolor en la lle-
tra, amb un redactat estable i continuat que de fet era la mi-
llor mostra de la seva serenitat interior. Es tractava d’un full 
de bloc quadriculat de la mida d’una quarteta, escrit per totes 
dues bandes, d’una nitidesa perfecta. Sens dubte la millor de-
mostració que «la perfídia mata la caça».
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un difícil començament d’any

I, efectivament, acomplint-se les paraules de comiat a l’An-
na, el 1971 va portar a en Miquel molts maldecaps, però 
també noves empentes per resoldre’ls. A Roda, va ser un 
gener particularment sever, amb molta neu i molt de fred; 25 
i tal com ell temia i els altres li aconsellaven, va començar a 
caminar amb l’ajuda d’un bastó. A més, es va veure incapaç 
de seguir copiant a màquina els poemes que necessitava per 
al llibre que li demanava Edicions 62. Escrivia a Francesc 
Vallverdú:

Jo encara no he pogut copiar els poemes que em vas demanar. 
I no és pas que no en tingui de ganes. No sé com fer-ho. Hauré 
de demanar auxili a alguna persona amiga. Compta-hi, però, 
almenys per veure’ls i poder dir si t’interessen. 

Estic cansat, emprenyat i un xic decebut. Si quan s’alci el 
temps no em poso una mica a to, no sé pas on aniré a parar.26 

Al cap de pocs dies, però, va poder tornar a treballar a la 
fàbrica i, a més, va rebre una bona empenta de vitalitat amb 
l’oferiment del grup de la Garriga que representava aquell 
Retaule d’un Nadal i de cada dia de l’any, que incloïa un bon 
grapat de poemes d’ell, de fer-ne una presentació a casa 
seva: 

Sou molt gentils i no cal dir que accepto amb goig el vostre 
oferiment. Aquests darrers dies estic una mica més bé. Torno 
a treballar i em sento més segur. Ja ho té això aquest meu mal. 

25. A Johannes Hösle, 3.iv.1971.
26. A Francesc Vallverdú, 13.i.1971.
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Vol molta paciència, ja que, si bé a hores d’ara és inguarible, 
diu que tampoc no és mortal. Mal d’intel·lectuals, diuen! Un 
mal que «vesteix», com hi ha món!

La setmana entrant em començaran un tractament de fisio-
teràpia. A veure si aconsegueixo un xic més de lleugeresa.27 

I efectivament, cap a finals de gener va començar un trac-
tament de fisioteràpia a la ciutat de Vic amb Soledat Vilama-
la, fisioterapeuta i esposa del pintor vigatà Fidel Bofill. En 
poques sessions va experimentar una notable millora, sobre-
tot perquè va poder tornar a escriure a màquina. Així s’aco-
miadava de l’Anna en una carta de mitjan febrer:

Ho veus que t’estic escrivint a màquina! Això és molt impor-
tant per a mi. Tres setmanes endarrera hauria estat pràctica-
ment incapaç de fer-ho. Ara, tres vegades a la setmana vaig a 
Vic i una fisioterapeuta em fa massatges i m’ensenya gimnàsti-
ca. Sé que això no cura, però em trobo més valent i no em fallen 
tant els reflexos. Així i tot, vaig amb bastó. Semblo el senyor 
Caminals, diuen. I bé, prou per avui. Ja hem donat els primers 
passos. Ara convé no aturar-se.28 

Tanmateix, aquesta millora relativa va durar poc temps a 
causa d’una forta sotragada produïda per un refredat, en 
aquell hivern rodenc tan singularment fred i nevat. Si a la 
carta que escrivia a l’Anna a finals d’any no esmentava per a 
res la malaltia física, sinó que es concentrava a analitzar sere-
nament les conseqüències psíquiques i morals de la situació 
d’enyor i de represa, ara, el grau de desgavell i d’esfondra-
ment era tan elevat, que novament va necessitar adreçar-se a 

27. A Martí Sunyol, mitjan gener de 1971.
28. A Anna, 15.ii.1971. 
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la seva amiga i confident, i, per primer cop, per «desfogar-se». 
De fet, tal com palesava la carta, amb l’Anna tornaven a veu-
re’s a la ciutat de Vic, tot aprofitant la visita a casa de la fisio-
terapeuta.

Anita:
Si, com suposo, m’has vingut a esperar aquesta tarda al carrer 
de la Gelada, te n’hauràs endut una bona decepció. No he vin-
gut. T’ho volia dir i no he sabut com. Fins a darrera hora he 
pensat que tal vegada telefonaries. Què hi farem! No he vingut, 
com et deia, perquè arrossego una setmana feixuguíssima i he 
resistit just fins al dissabte a l’hora de plegar, només amb els 
ulls posats en els dos dies de festa que, no cal dir-ho, passaré  
a casa i espero que m’ajudin a refer-me. Estic terriblement (ja 
veus) encostipat. Això no seria res, però, si no hi hagués tota la 
marfuga de base que qualsevol cosa accentua. Aquesta setma-
na em servo a penes, estic cansat, abatut, decebut; en una si-
tuació en què l’única cosa que puc despertar és compassió; i 
això em revolta. Cada dia m’adono que encara no he sabut ac-
ceptar plenament la meva situació actual: una situació, per 
altra banda, que, pel que es va veient, és pràcticament irrever-
sible. He experimentat guanys, en això de l’acceptació; però 
estic notablement lluny de l’estabilització definitiva..., o quasi 
definitiva. Saps com costa viure amb una còrpora inútil en un 
vuitanta per cent? T’afigures què és anar pel món «caient» 
d’una manera física i experimentant la sensació que no hi pots 
fer res? En fi, avui, ja ho veus, més valia que em quedés a casa. 
Ni ànims per fer-te una carta llarga no tinc. I pensa que si no 
tinc ganes d’enraonar amb tu, ja pots ben dir que no en tinc de 
res. Potser aquest és el primer desfogament epistolar que em 
permeto. Sé que no serveix de res queixar-se i que, al capda-
vall, potser fins i tot és contraproduent. Bé calia, però, que et 
digués alguna cosa. 
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Em tornaràs a telefonar? Això passarà; n’estic segur. No em 
guariré, però superaré aquesta ensorrada. I em sabria una greu 
mortal no poder-ho compartir amb tu.29

quaranta-dos anys i doble línia de creació

Un cop passat el refredat i superada l’ensorrada emocional, 
de seguida va arribar el 19 de març, i amb ell l’acarament 
dramàtic amb el seu nou aniversari, el primer des del diag-
nòstic de l’esclerosi múltiple. Amb un to novament assere-
nat, i amb la pregonesa característica que li brollava quan la 
interlocutora de les cartes era l’Anna, li va anar esgranant les 
seves reflexions, sobre el pas del temps, sobre l’envelliment 
brusc i sobtat del cos, sobre l’obligat canvi d’hàbits i de 
ritme, i, també, en un sentit més profund, sobre les grans 
descobertes existencials que havia fet darrerament: la força 
de la interioritat de l’home, la seva capacitat de retracció, la 
sempre relativa i limitada necessitat dels altres, i, una vegada 
més, en un moment tan cabdal de la seva vida, la possibilitat 
de trobar l’equilibri a través d’aquella passió vital que el pos-
seïa: l’escriptura. Simplement amb data de «març de 1971», li 
deia:

Anita:
Si Déu no em mata, ni cap boig, que solia dir en Pep Salou quan 
encara treballava, el dia 19 d’aquest mes faré quaranta-dos anys. 
Quaranta-dos no és pas, almenys per a mi, una xifra particular-
ment seductora, tot i que es tracti d’un múltiple de set; número 

29. Aquesta carta no porta data. La situo més o menys a la darreria de febrer de 
1971, perquè encara és escrita amb una màquina convencional. A partir d’abril, dispo-
sarà d’una màquina d’escriure elèctrica que li facilitarà el tecleig.
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màgic segons els antics. Això no obstant, l’aniversari que se 
m’apropa sí que té una significació especial. Serà la primera ve-
gada que compleixo anys d’ençà que he arreplegat aquesta 
marfuga. Bona ocasió per a reflexionar i establir una mena de 
balanç. Aquests darrers temps jo he repetit més d’una vegada 
que, en un any, era com si n’hagués envellit vint-i-cinc. El cert 
és que la cosa no és ben exacta. Envellir és un procés lent i la 
degradació que opera l’edat es realitza a ritme del temps i per 
tant, d’una manera relativament perceptible. El que m’ha pas-
sat a mi, en canvi, és com una mutació brusca; una degradació 
precipitada i total que no deixa la menor fissura a una opció, a 
una acceptació. Sense cap ganes d’exagerar, i sense el menor 
afany de guanyar-me una compassió que, de fet, no m’ajudaria 
poc ni gens, cal que m’adoni que, d’un any en aquesta banda, 
els meus recursos físics (moviments, reaccions, etc.) han estat 
mermats en un vuitanta-cinc per cent, pel cap baix. A hores 
d’ara, estic a un pas de la invalidesa. No exagero. Si fes una 
feina diferent de la que faig (una feina que m’obligués a un cert 
esforç, o a moure’m, o a traslladar-me), no em quedaria més 
remei que demanar pensió d’invalidesa. És més: si en lloc de 
viure on visc, visqués a l’altre cap de poble, o bé a la fàbrica se 
m’exigís un rendiment normal, a hores d’ara ja hauria hagut de 
plegar. Fet i fet, em valc per mi tot sol, però a nivells mínims 
d’exigència. Sóc incapaç de traslladar un pes, de córrer, de sal-
tar, etc. De més a més, experimento tot d’altres degradacions 
menors, menys espectaculars de cara a fora, però no menys en-
gavanyadores. En un any, el meu àmbit d’acció ha quedat re-
duït a pràcticament no res. Vaig de casa a la fàbrica per un camí 
privat que m’evita de posar els peus al carrer, i de la fàbrica a 
casa pel mateix trajecte. Aquests darrers dies he assajat de sortir 
a passeig (diuen que em pot anar bé) però el fred m’ha fet re-
nunciar. Espero –quants mesos fa!– que es produeixi aquella 
regressió que diu el metge..., però si experimento millores mo-
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mentànies, són de brevíssima durada. Tot aquest panorama, 
poc engrescador, val a dir-ho, m’ha gairebé forçat a canvis radi-
cals en els meus esquemes d’acció. I d’aquí n’arrenca la possibili-
tat de represa per altres camins, que és la sortida en què confio. 
Sempre he estat una persona amb tendència a la introversió. Ara, 
la forçada reclusió que em toca suportar, l’ha potenciada, aquesta 
tendència, i jo he fet i faig per manera de valer-me’n com a forma 
de retrobament. Durant aquest temps he descobert unes quantes 
coses: que la dimensió interior de l’home és d’una profunditat i 
una riquesa incalculable; que la nostra capacitat de retracció és 
totalment viva i operant, per bé que la projecció exterior en què 
vivim sembli indicar el contrari; que la necessitat dels altres és 
relativa i, de fet, queda objectivament reduïda a poques persones. 
Tot això m’ha ajudat i ajuda (t’enganyaria si et digués que ja em 
considero vencedor) a equilibrar les mancances que et deia. 
Aquests darrers mesos he tornat a escriure, m’ha vagat de pensar 
i estic segur que he adquirit una experiència, un xic dolorosa, 
però important. Si les mans em responguessin i pogués escriure 
sense pena (aquests darrers dies se m’han tornat a espatllar) tin-
dria molt de guanyat. Perquè, fet i fet, l’anivellament de què et 
parlava suara serà efectiu quan pugui desenrotllar plenament 
aquest aspecte de mi mateix que, es vulgui o no, un sistema de 
vida normal permet (o obliga) a [no] deixar de banda. Una dar-
rera cosa m’importa de descobrir i entendre: que anant a poc a 
poc s’arriba lluny. La cosa sembla senzilla, però no ho és. Canviar 
un ritme no és tan fàcil com aparenta. Si ho aconsegueixo puc 
recobrar l’equilibri físic (parcial, és clar) que he perdut. Així, 
doncs, no sóc de plànyer, i així convé que es consideri. Una en-
fermetat, deia Artaud, és un estímul i una forma de plenitud. Jo 
no m’ho prenc pas tan a la valenta, però faig el que puc per objec-
tivar la situació i no caure en valoracions exagerades. El dia que 
faci 42 anys, pensaré que en tinc tota una colla per davant i que, 
si no m’esvero, els puc aprofitar per a mi i per als altres. Se m’ha 
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acabat el paper i el temps. No t’he enviat els poemes perquè la 
màquina se m’entravessa. Aquesta carta l’he escrita forçant-me. 
Això ha fet que trigués a contestar-te. No en prenguis exemple.  
I perdona que t’hagi parlat tant de mi. Si et pogués dir...

Mentre Martí i Pol preparava el llibre que li havia dema-
nat Edicions 62 –tot i l’enorme dificultat per escriure a mà-
quina a causa de l’encarcarament dels dits–, aquell mateix 
mes de març li va arribar un nou encàrrec del tot diferent. Es 
tractava de participar en una col·laboració mixta, poemes i 
il·lustracions, amb Jordi Sarrate, el seu gran amic de Cente-
lles, ànima del grup que havia preparat l’espectacle La Crea-
ció i, a més, grafista i pintor. 

En Miquel em va donar tot un pilot de llibres, sobretot en lli-
bretes, algunes en net i tot. Recordo una edició d’Andorra, i 
vaig triar uns textos que eren La fàbrica, potser perquè em vaig 
sentir més identificat amb la problemàtica que marcava. Però 
en Miquel es va sorprendre una mica i em va dir: «Home, 
aquests textos, que suposo que deuen ser de principis dels anys 
seixanta, potser no acabaran de servir per a un muntatge ac-
tual». I llavors ell en va fer de nous.30

El material, doncs, que li havia presentat era, entre d’al-
tres, llibres i llibretes, «l’edició d’Andorra» i els poemes sobre 
la fàbrica escrits a finals dels anys cinquanta, aquells que va 
acabar titulant La fàbrica-1959.31 

Amb tot, en trobar Martí i Pol que aquests darrers poemes 
eren massa allunyats en el temps i en voler Sarrate que els 

30. Jordi Sarrate, Jornades d’homenatge a Miquel Martí i Pol, Roda de Ter, juny de 
1985 (lamentablement aquestes jornades no estan publicades).

31. Vegeu el segon volum d’aquesta biografia: op. cit., p. 84.

amb_vidres_a_la_sang.indd   49 16/10/13   14:54



50 amb vidres a la sang

nous continuessin tractant la problemàtica de la fàbrica per-
què s’hi sentia més identificat, el poeta va posar fil a l’agulla i 
es va trobar treballant en dues sèries de poemes de caire ben 
diferent: l’una, la que havia iniciat amb el llibre d’Andorra  
i que ara continuava amb el nou que preparava per a Edi-
cions 62, i que podia considerar-se com de caire «autobiogrà-
fic» en indagar-hi sobre el món íntim redescobert amb la 
malaltia, i l’altra, la que reproduïa el món exterior de la fàbri-
ca, i que, per tant, podia inscriure’s en la mena de poesia co-
neguda com a realista.

trànsit a la política i la participació

Amb tots aquests projectes al cap i al cor, a començaments 
d’abril escrivia al seu «camarada de malaltia», Johannes Hösle, 
i li explicava tot de bones notícies. La primera era que el trac-
tament de fisioteràpia iniciat feia un parell de mesos li havia 
permès millorar força. 

Si bé no puc parlar d’un millorament espectacular i constant, 
almenys em sento una mica més segur. Torno a treballar ja fa 
un parell de mesos i, si bé he adoptat la companyia d’un bastó 
(abans tots els «senyors» en duien), val a dir que camino amb 
més fermesa.

L’altra bona notícia era que ja tenia màquina d’escriure 
elèctrica, cosa que disminuïa l’esforç que havia de fer en 
deixar d’«entra ves sar-se» amb la màquina i poder «escriure 
sense pena» –malgrat que encara no se’n sortia amb prou 
polidesa.

Però sens dubte la bona notícia de debò era la que es refe-
ria a la seva feina d’escriptor:
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