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Ex cel'lelltissim i Magnífi c Senyor Rector, 
Digníssimes AUloritats, 
Estill1ats Col· legues, 
Senyores i Senyors. 

Em correspon a mi , com a representant de l claustre de la Universitfll Autonoma ele 
Barcelona, ele prencl re la paraula per a presentar el poeta Miquel Man í i Poi en 
I' aclc de concessió del grau de doctor honoris causa. No cal dir que aqucsI és un 
enCalTCC que també a mi 111 ' l1 onora i que assllllleixo amb sat isfacc ió, peró també 
amb un gran senti l de la respoll sabi1 itat. 1 encara més si lenil11 en comple el carac
ter eXlraorelinari de l' acte. A diferencia del que es habitual - i aqu esl és un aspec
re que cal rcma rca r- la proposta de cOllcessió del grau de dOClO!' honoris causa a 
Miquel Maní i 1'01 té e l seu origen en una proposta conjunta sorgida d' un ampli 
sector de la cOllluni tat universin\r ia, i del seu equip de govern. Entes en aquest 
marc, que la presentac ió la faci un representant de la Facultat de Filosofia i Lletres 
- i cOllcretament del Depanament de Filologia Cmalana- pot considerar-se ló
gic, cCl1amell t, pero no clcixa de ser una qüestió circu lllstancial. 

El reconeixc l11 cllt de la Uni versita t AUl onoma de Barcelona als 1l1 cri ts de 
Miq llel Martí i PoI se sillla en el marc deis nombrosos actes d' homcnatge qu e la 
soc ietat cata lana esta organitzant amb tll oliu del setante ani versari del poela. Són 
acles de procedenc ia 1110 [1 diversa, i que van des de les propostes sorgidcs de les 
ll1és altes instancies institucionals de l pa ís fin s a les nombrases in ic ia¡ives provi
nenlS d' ent itats. assoc iacions i grups ben diversos. És el conjunt de la societat ca
ta lana, doncs, la que honora la figura del poeta. 1 la un iversitat, que té I' obligac ió 
de viure en penn anent consonancia amb les inquietuds del món que I' envolta, no 
pO I pas qu edar-ne almarge . Ja n' ha esta! una bona Illostra e l col' loq ui M;quel 
/v/a,.,! i PoI, 50 onys de poesia. celebrat fa unes setman es a Vi e, amb 11l ell1bres de 
bOll a part de les dife rcllt s lIlli versitats cata lanes en el comite organ itzador. La pro
posta que ara fa la Univc rsitat Autónoma de Barcelona per a la cOllcess ió del prin
c ipa l grau academi c de la insti tu c ió s' ha d' en tendre trlmbé en aques!" 
sentil. 

Els merits de Miquel Mani i Poi per a l reconeixement p(¡blic per parl de la 
Uni ve rsitat són dive rsos i nombrosos. La distinció ha de ser lant a la fig ura huma
na de l poeta, com al COllj Ullt de la se va obra, com també - si se' ll1 perlll ct- él la 
importancia que caldria donar a la poes ia en el1l1 6n en qu e vivim. Miquel Martí i 
Poi és un excmple per a tO lS nosaltres en cada un d'aquesls tres aspectes. Ellma
leix va donar-nos-en una bona Illostra, no fa gaire, en la Il i<;ó inaugural del curs 
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1998-1999 a la nostra unive rs itat, que va pronu nc iar ara fa UIl S mesos. El 
disc urs - recordem-ho- es ti tulava La poesia, encara. Reflexiolls sobre la per
vivencia de la poesia i lo seva reloció mJlb els leCIOr,\' i el11 sembla que podelll 
afirmar que, a bores eI'ara, és ja un text ele consu lta ob ligada per a cnlenel re la COI1-

cepció poetica de Marri i PoI i, sobrewL per él comprendre e l pape l' qu e la poesia 
hauria de tenir en la soc ielal del nOSlre tcmps, Una lli<;ó COtll la qu e vam poder es
coltar Ilavorsja val per si so la C0111 a mostra deIs 11lerits que em plau de presen tar. 

Ca l record¡:¡ r, eI' altra banda, que des del 1996 Miquel Marti i Poi esta vinculat 
a la insti tuc ió que ara I'acul l en e l seu claustre pe l fel quc e l pren1i de 
poesia que la Universitat concede ix anualmen t pOlla el nom de l'esc riptor, el qual 
ha tingut el gllsl d'ncompanyar-nos més d 'lIll cop en els actes ele Il iurall1en t deis 
guardons. Tílmbé s'ha de mencionar l'homenatgc que li tributaren el mate ix any 
1996 les un ivers itats dcls Pa'lsos Catala ns -cntre ell es [' Autolloma, óbvialllenl
, i que consistí en un seguit d'actes repartits per les diferents seus acadcmiques i 
un f6ruIll virtual a través de la xarxa inform atica amb participació d'un bon nOI11-
bre de membres de la comun itat edu cat iva i espec ial men t d 'esl uel iants . Tates 
aques tcs vies dc col'!aboració conslitueixen clarament una pri mera mostra de rc
coneixclllcnl per pan de la universitat ca ta lana, i Illés conc retamen l de la 
Uni vers itat Au tónoma de Barcelona, la qual queda ara perfec tamenl completada i 
comp lcmentada amb la cOllcess ió del grall de doc tor honoris cal/sao 

No va l la pena allarg31'~se ga ire en una prese n({lció convencional de l' home
natjat i en una a ll~ lis i deta llada de la seva trajecló ri a li terária, I-li ha prou estud is 
pub licats que corroboren la impo rtancia eI' aqu es ta trajectoria i bona pan eI 'nq uests 
treballs provenel1 prec isa ment de la ploma de reconeguts professors univers itaris, 
com Ricard Torrents i Ramon Pinyol (ele la Un iversitat de Vic), Jaume Medina, 
Josep Paré i Francesc Parce ri sas (de la nostra univers itat), Ferran Carbó (de la 
Un ivers itat de Valencia) oPere Farrés (de la Univers itat de Barcelona), amb mcn
ció es pecia l pér a aquest últim - el doctor Pere Farrés- , que ha es tat i és encara 
el pri nci pal coneixedor i divulgador de I'obra del poetn , Perque, <Ira per ara i per 
molt que es digu i, els bons estlldis llnivcrsitaris conlinllcn esscl1t el punt de re
ferencia basic per a I' anal isi i la divulgació de la literatura, 

Si no valla pena estendre's en una presentació convencio nal és perque, de fet, 
no 50111 pas davant d 'ull cas convenc iona l. fVl ique l Mart í i PoI és un deis poetes 
vi us més illlponants de la literatura cata lana i, sens duble, ellllés cOl1egut i el l'l1 és 
Ilegi l. La qua lirat de la se va obra litertl ri a, així CO tll l'élcceptació que ha t ingut per 
part d' un públic mol! amp li i el reconeixement de la crít ica espec ialitzada, I'ava
len a bastament. L'afirmació de I'any 1982 de Sa lvador Espriu a propósit de la pu
blicació de L 'álllbil de [olS els c'JlJ1bits és prau eloqüent, en tots els sentits: «A utor 
eI'ul1n obra Ill o lt vnsta, diversa, complexa i intel'ligcnt, Mique l Maní i PoI ha anat 
illlposant a poc a poc el seu 110111 i ha acotlseguit, des de fa anys, que la seva veu 
hagi eSlat de prim er sentida, després escoltada, l1lés tard atesa i a la fl repelida i 
im itadn, am b enu ig i xoc, amb rel icenl ad111 iració, am b enganys d'afa lacs ele sol·!i -
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c itud, amb un desvet ll at respecte i alllb UIl gros peril l, a ixo darrer per a ls sempre 
lIestos, ingra ts i alhora candorosos catxaps de ixebles. Si els cr ítics asseguren que 
hi ha hagut entre nosa ltres, a l Il arg dei s segles, <llll<lrg de la nO S(['(1 tan entrebanca
d<l hi storia literaria, alguns, no gaires, poetes de debo, no hi ha dubte que Miquel 
Martí i Po i és un d 'e lls, un dei s pocs indi scut ibles». Uns quan ts anys més ta rd, les 
par<lules d ' Espriu cont inuen ressonant en I'amb ient. 

Per que poetes en temps indigent?, podern preguntar-nos encara avui dia, reco
Ilint una de les express ions que en allre temps va arribar afer fOttuna. En I'actual itat 
les circut11stancies són unes alt res, més favorab les en molts aspectes, pero la poes ia 
catalana segueix arrossegant una certa indigenc ia, la qua l m'atreviria <l dir qu e en 
aquests (tltims temps ha augmentat lIeugerament. I 110 em refereixo a la feina deis 
creadors, sinó a la impottanc ia que e l mercat ed itori al i e ls mitjans de comunicació 
concedeixen al genere. La rev ista Esment, per exemp le -subt itu lada « Revi sta 
Cala lan<l de Poes im>- , ha hagur de plegar veles; Reduccions, una publ icació modé li
ca en molts aspectes, ha de fer m<lns i nünigues per a sobreviure; e ls suplements de 
cu ltura dei s diaris, cada cop més sotm esos a les exigencies delmercat, releguen la po
esia a una discreta pos ició quas i subliminal; les dotacions deis prcl11is de poes ia COI1-

tilluen cssenl fon;a testimon ials; i les ed itorials publ iquen pero ded iquen pocs recu r
sos a la promoc ió d'uns Ilibres que e ls ofereixen una ba ixa rendibil itat economica. 

I ma lgrat lol , la remor pers isteix g rac ies a casos ext rao rdinaris COIll e l de Miquel 
Matti i Po I. El seu és un exemp le claríss im de la connex ió que pot establ ir- se entre 
e l poeta i el pú blic lector. El tiratge el'un llibrc com Estimada Marta - que no es 
precisament un lext de lec tu ra fac i 1- sobrepassa ja els 65.000 exemp lars . I de 
Lhbre de les solit/{d~', el da rre r tito I aparegut fins ara, se n' han venut en un any i mig 
uns 20.000 exelllpla rs i ja va per la cinquena edició. O'al tra banda, el poeta és un 
de is pocs escriptors catalans que compten 3mb co l'lecc ió prop ia : la « Biblioteca 
Martí ¡ Po i» endegada per Ed icions 62, la qual j<l ha recupera¡ uns quants títols de is 
prilllers temps i esla tenint una acceptació prou sat isfactoria. I encanl mes : exis te ix 
fin s i tol ulla Associac ió d' Amics de Miquel Mal1í i Poi , fundada recent l11c nt, que ha 
so rgit ben bé de la iniciat iva popu lar i que agrupaja un bonllolllbre de lectors i ad
m iradors. SO I'l1 cetTament davan! d'un cas excepc iona l, pero, precisamenr per aixo, 
d igne de menc ió. L' acceptació a tots nivell s d'una obra com la de Martí i Po i ens 
hauria de fer renex ionar sobre el papel' de la poesia en la soc ietat actual i, més en 
concret, sobre el paper de la poesia en Ilengua catalana. És ciar que scguram ent no 
hem el'arriba r a I'extrem de considerar, tal i COt11 alguna vegada s'ha dit, que la veu 
de l poeta hagi esdevingut de debo la veu de l seu poble, perque probablement aques
tes qüesl ions no s' han de plantejar en termes tan absoluts i quasi demag6gics. Sí que 
hem d 'admetre , pero, que el Ilenguatge poétic, per les seves característ iques, es el 
que ens acosta n1 és a un cone ixement profund de la Ilengua. la qual cosa, en una cul
tura com la nOSO'a en que el component lingüístic esdevé tan essencial, fa que la po
es ia - la bona poes ia- s igui un patrillloni especialment valuós, d igne de ser cone
g ut , prese rvat i divulga!. Aques ta és, e n part , la tasca de la unive rsi tat com a 
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institució publ ica i, en bona Inesura, el valor afegit de la fe ina de poetes COIll MarI í i 
PoI. És ell mate ix qui , a Dejensa sicihana, afirma que «rot el que no es formu la amb 
paraules no passa a forma r pan de nosaltres mateixos» i que «la veri tablc riqucsa 
deis conceptes rau en la se va fonnu lació >>. ¿I no és la poesia la manera més rica de 
forl1lul ar-o fOl"lnal itzar- idces i co nceptes l1litjan~ant la paraula? 

Per a Miquel Maní i Poi , vida i poes ia són dos elemcllls indestriables. Pe re 
Farres ho ex plica 1110 lt bé en un lext de 1997 pub li cat a la revi sta L/e/ra de Canvi: 
«El que busqu em, les informac ions i els Illati sos, l' evolució ¡ les contradiccions 
d ' una vida, tot al ió que posa en re lleu la complexitat i la riquesa del personatge, es 
traba probablemen t en majar grau i cn millors condicions de ser percebut en 1'0-
bra del poeta que en el recorregut anecdot ic i circum stancial de la se va existencia. 
Per aix6, mes enlla d 'algunes dad es re llevallts, que cns penneten la cOlllextualil
zació de I'autor i de la seva obra, que la relacionen amb fets i persones que poden 
have]' tingut un papel' detenninant en la se va praducció i recepció, ben poca cosa 
més d' út il ens aporta una biograA a externa del pcrsonatge. [ ... ] O'altra banda, en 
el cas de Martí i Poi, es difíc ilm ent dcstriable vida i poesia, no nom es perque la 
segona ex press i la prim era. La poesia ha estat l' instrLlm cnt fonamenlal de que 
ha di sposat el poeta per con6 ixer-se a si Illaleix, cOlllprendre's, ex plicar-se la pró
pia peripecia vita l i assimilar "elmón" que li ha tocat de viure). 

A partir d' una cilac ió com aquesta podem entendre qu c la Irajecto ria de I'obra 
de Miquel Mal1í i Po i sigui rica i complexa, pero que al mateix telllps es lll<-lnlill
guin unes constan ts que són precisamenl n'uit de la relació indeslr iab le ent re poe
sia i vida i de les tensiolls que aixo genera. Aquesta rclació ens apa reix, de fet, 
com a vinculac ió íntima en tre I'ex periencia viscuda, la reftexió Ill oral que aquesta 
experiencia provoca i la voluntal de transmetre-la poeticamenl. Pe!' ai xo és el món 
el que gira a I'entorn de I'e ix de! poem a i no pas al revés, lal i com s'expressa a 
<d-le heretat l 'eSpera!l~a», una de les cOlllposiciollS més glossadcs: 

Vise en un poble petit , 

en un país peLil 

i. tanmatcix, \'ull que qucd i ben ciar 

que aixo que escrie ho cserie pet' a LOlhom, 

i que per mi ~ s eOIll si cl món se llccr 
gi r~s cnlorn de l' eix deis meus poellles. (\'5. 10-15) 

Perque «cada mot és un món», COIll se' ns diu en el tito l d'un alt re deis pocllles 
coneguls, i en el fons 
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NOSíl ll fCS, bCIl mira!. 110 SO l)) 1I1~S que parílulcs L .. j. 

Ens nodrim de paraulcs 
i. nlgullcs vegades. llab iLelll en elles [ .. J. 
Pero la nost ra Ill iss ió és parlar. 



Donar Ilulll de Ixuaula 
a k s coscs inconcrctcs. 
EI~va r-lcs a la lIum amb els bra\os de I·c:-..pressio viva 
pcrqu0 IriomlCm cn clks. 

1'01 ai\:o, es ciar. sensc vi un:: massa prop de les coses. 
Ningú no podr~lnl;!gar que la lasca és tCi\:uga. 

( (Nosaltres. belll1liral />. vs. 1, 7-8.27-33) 

J\qucst frl el1 5 duria f1115 a un tema central en la poetica marti niana, en el qua!. 
per ara, cls eSlllcl is no s 'han cntrelingut ga ire: la idea ele la dual itat i la cOlllpcnc
tració entre les ducs care5 d'un é5ser desdobla t: el quc cn UI1 determinat mamen! 
es projecta en la rcalitat circllrndant, que se solidarilza amb el sofri l11 cnt de la gcnt 
de la rflbrica; pero també aque ll que en alu·es ocasions s'lla de recone ixer en I'ho
me de fu sta de l mirall , que no acaba e1'identificar-se (1mb I' nctor que el represen ta 
o que intenta renect ir-se en el jo sorgit de l sccrct de les paraules. És de la forc;a 
deis J110ts d'on prové I'cmpenta vital eI'un «jo novell ! dcspossen de 101, scnyor de 
tot, ! que no projecla I'ombra cap en 11 oc ! i es sobrevi u CJ110l, dcsmesurat». A tra
ves deis versos cl pocla no pOI arri bar a l'extrcl11 de confcgir un autorctrat, pero si 
que fa I'esfon;: cl" acos tar-s' hi. El poema citat es ti tu la precisament «Quasi auto
retram, i acaba amb ulla crida a I'av incnc;a i:lmb el jo descrit: 

fvlira·ll1 inscr il damunl aqU\:sl papl! r 

i sok: a so k: pms dibuixar-lllC el gcsl. 
'1"01 ÓS CO llcrel. i 1lU. i cknwl1lal. 
No lingui s po r cJ¡,;: penetrar el secrcl 
(raqllcsl l¡,;:ndríssim jo que IClls als dil s. 
COll liJIHe <1mb mi com jo em COlltOIlC amb IU. (vs. J 1-16) 

Scgolls cada circul11stancia, la poesia esdevé refugi, dcnllllcia, via de cone-ixe
ment , cana l d'obscrvac ió o d'expressió de desitjos i Ilcgui lS, ctc. I es que no 50m 
Ilomés davanl eI 'una forma d'cll tcndre la vida, s inó davant d'una projecció de la 
vida ll1atcixa. El poema es, dones, pe!" exeel· lencia, un cant vital que ens ofercix 
«el goig de posar-nos a prova cada dia» , tal i COI11 se' ns diu a E/s bells comins. 
O, encara més clarament, en aques! fragmellt de L 'hosle ¡I1S0NI: 

'fu que ¡';:Ill cO ll cixcs. saps que sóc aquell que estima 
la vida pe!" damunt de qualscvoJ riqucsa. 

r cx ta s i i cl lunnenl. d roc i la pregunta. 

Cricla l a viurc. visc, i poso la mil plana 
{hll llllll1 aqucst ponent que d pOIlCnllllílgnifi cíl. 
SO!cll1nl:mcnl ba lcga la sang cn cada cosa. 

To t 05 camí des (r ara. Faig juralllcnt de viu re. 
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i es que «cert él mclll - i ho diu en un pocma titulal precisamenl "Sov in t, quan rc
llegcixo"- . 110 hi ha res que s' oposi I ni al gest ni al pas (raquell que te una clara, 
I decidida i lcna¡;: voluntat de camí». 

Una de Ics c1aus de I'enorme propagació de la poesia de Miqucl Mm1í i PoI és 
la quotidianital des de la qual sorgeixcn unes inquictuds i unes reflexion s Irel11 cll
damen! humanes. Parlo. d'u na banda, de les preocupacions cív iqu cs. del COlllpro
mís soc ial del poeta amb les víctimcs de la injustícia, de la Ill ed iració últi ma sobre 
«1'esscllcia Illateixa de l poble indestructib le» . Pero lambé cm rere reixo, d' altra 
banda, a I'aproxilllació del lector a unes preocupaeions profllnclam el.lt personals, 
rea ls i si nceres, él les quals ens acostclll gr;:)c ics a la capacit<ll de l llenguatgc pe!' sa
ber crear un espa i COIllÚ de quotidianitar entre la rctlex ió de I'autor des del se u 
I11ÓI1 de rcco llilll cnt i I'acle íntilll de lectura eI'un receptor al qual cls mecani slllcs 
literaris del tcx t han sabllt si tuar en un estat aníl11ic i cl110tiu qu e facilita la identi
flcació. Són dues forllles de solidaritat perfec tél l11 cnt complcll1entaries. que neixen 
- en paraulcs de Ricard Torrents- «de I'acord del poeta mnb si matcix, amb les 
própies vivene ics i amb les deis altres homes, al capdavall eq uiva lents». Perqué 
- encara cn 1110lS de Torrellls- «quan la vida quc s' interpenelra élI11b la poesia es 
la vida d' un home COJ11 Marti i Poi, la poesia lroba 101 seguit aeeessos de eOl11un i
eaeió, es fa elllencelora perqué estableix aquella cOl1lunitat d';llllbi , necess~lI'ia en
tre el poeta i el receptor». 

És ciar que 110 podclll pcrdre de visla que en e l fo ns son e ls mots e ls que 
creen i fa ciliten aqucst espai COIllÚ de cOl1lpenclrac ió. aqucsta «colllunirat d'am
bij) de que parlavcm. Senyal que al dan'era ele la sc nziltesa aparent hi ha tot un 
trcball de Ilcnguatge i cl'estil que no cns ha de passar pas desapercebul. Es alió que 
ellllateix MarO i Poi , en I'esmentada lIi<;o d ' inauguració de l cu rs d'cnguany, ano~ 
11l cnava I'«ex igencia cxpressiva» de la Il engua, la qual s'enten sobretot a partir 
d ' ull proces cl' esscllcia lil zació que fa qu e les paraules - les ciares paraules
irrom pin al11b una extraordinaria for<;a ex pansiva. És «la densilal de cada cosa di
ta» de que parla el poema «Goig de la pareada» o el que queda perfectamcnt for
mu lat en aquesls altres versos de L '¡'osle ¡I/sólí/: 

No el dir~ pas que hi ha n:ra cada paraula. 
Ara ha plogut i el que restn de tarda 
será IllI!S intim i Ill¿S cia r. 
Ftlgim dc qtl;I lsc\'ol verbosital. 

Di gllCIl11l0lllCS el que ¿s ess¡';lH.:ial: 

cls lIlo1s de cr¿ixcr i cst illl ar. i cl nol1l 
mes tlt i ! i s¡,;nzill de cada cosa. 

Des de 1954 fins nra, Miqucl Maní i Poi ha pub li ca tllll<t trcnt ena de llibres 
de poesia. Aqucs t lIarg perip le pennetria rcsseguir ]¡l manera COlll qucdcn 1'01'-
111ul adcs en cada mQm ent les constanls ele la seva poeti cél. EIll lim ilo Ilomes a un 
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brcu co mentari sobre I'estadi actlllll , el deis dllrrers lIibres publiclltS. El pes de 
I' edat i del pllS clclt cmps apareix sov il1l en els lextos recents i orereix una deter
minada perspectiva per a la contemplació i com prensió de les coses. No hi ha 
cap xac ra, pero, que s igui capac; d'aturar la VOIUll t éH d'expressió. l\i:d, els 1l0US 

lIi bres van apare ixen l (1 mb una regulari lat envejable, que esperclll que no S ' éHU

ri. Són ci nc vo lullls publicats cn una decada: Els bells comins, TelJlps e/'interlu
ni, Suúe de Parlen1á, Un llivern plácid i Lli/)re de les solilUds. A mesura que pas
sen e ls anys, e l poeta ass umeix la vellc sa i un ce rt desco ntentamcJlt per 
I'cvo lució de la vida del pa ís i dell11 ón. El seu és un esccpti cisl11e lúc id a través 
de l quaJ s'agllclil za la idea de reco lli ment i de poes ia com a refugi, pero que al 
mateix lemps - 1 especialmcnt a Llibre de les solituds- se ' ns presenta com a 
consc iencia crí t ica de la rcaJ ila! que ells envol tCl. El pOCIa ens apare ix COI11 a per
sona enriquida d ' ellmalcix , enve llida pero scnsatament felic;, el qual, tol i vcu
re proper e l punt final. Iransl1let una intensa vol un tar de persi st ir. Aixó perm et 
que fins i ta l sigu i cCl pac; de recuperar «c i jo dei s anys scix an ta» (així ho afirma, 
Jit eral lll cnt, en e l poema «Me morial))). N'es un bon exemple aqucst assa ig ge
neraJ de dClllocn'tcia, que diu així: 

Els fi gurnnls que seu¡;n a la dr¡;w 
de I' ¡;sc¡;nari. que s 'i nlercanv iúl 
r\.!gulanncll( amb cls de r altra banda, 

és a dir. nmh d s que sellen a l'csqucrra. 
Quan I.!S (roui n nl mig, es poden di r 

101 el que cls pnssi pI.!! cap. dcs d'insults 
a pnrnu les amables, ci reul11speetes, 
poden adop tar un ai re displicenl. 
o b~ irritat. o de perdona vides. 
i II n5 i 10 1 podcn iniciar 
Ull sill'1u lacre de barnlla Ilsiea 
que el Pllblic sempre sol nplaudir nmb ganes. 
Un cop bl.!ll asscguls a les poltrones 
que rcprenguin la rc prcsetlwció, 
pe ro Icninl cn c.:oll1ple que cls p8pcrs 

són eanvims i cal posar més ~m ras i 

per lal de fer vcrsemblant l'cspcclacle. 

Comptnré lins a tres. 
- I ,io? 

- Un momen!. 

vós .. que? Vós ,1 aplaudir ¡encara gnk ics. 

No voJdria acabar sense es mentar la dedicació de Miqu el Maní i Poi a al
tres ge neres o a altres act ivitats relac ionades amb el món literari. I cald ria men-
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cionar l110 lr es pccia lm cnt la tasca d' assagis ta pe riodísl ic en dia ri s CO I11 AVlIi, 

EI9 NOfl, PUIII Diari o Diar¡ de Barcelona, i de cdlie li te rari en rev istes eOIll 
Inqlfief ll d, Serra d'O,., Ponent i so brct o! l?edllccio l1s. Martí i Poi és un de Is 
fundadors de la revista vigatana Redllcciulls el gener de 1977, s 'inregra al con
sell de redacció des del primer nllmero i encara ara en ronna pan, després de 
vint-i-clos anys i de se ixan ta-vuit nllm eros al ca rre r. No hi ha dubte qu e en 
aquesls momcnts Redllcc iul1s es la prin cipa l rev ista de poesia del país i un a de 
les principals pu blicac ions litenlries. A les pagines de Redlfcc iol1s podc l11 lIegir 
nombrosos tex tos literar is del poelCl, resscnyes escri tcs per ell de !libres d'al trcs 
au lors o estud is sobrc la se va obra . D'enlre toles aq uestcs intervcnc iolls, es pOI 
destacar I'an icle titul al «A lgulles re fl exions sobre experiencia i poesía». e l qua l 
prové d' un a co nfe renc ia qu e e l poeta va pronunciar e l mar9 de 1987 al 
Deparlamen t de Ll englies Hispaniq ues de la Uni versitat de 13rislol, durant I'es 
lada de dlles sel man es que hi va fer com a professor convidat. Tampoc no po
dcm ob lidCl r les incursioll s de I'auto r en el terreny de la narrativa, amb diversos 
lIi brcs de literatira in fa nril o Comes de la vila de R. i altres IIClI'I'ClCions; de la 
prosa mClllorialística (cl s dos dietaris titu lals Oberfura catalana i Dejensa sici
liana); o la faceta de traductor, es peciallll ent de literatura francesa. És prec isa
ment aquesta activi tat com a traductor la que li va va ler el 1983 e l prem i Josep 
Maria de Sagarnl per la versió de Les criades de Jean Gcné!. 1 si pa rlem de prc
mi s hcm d' ass cnyalar lél mbé, com él Illínim, 1'Óssa Mellar de l [953 per 
Paraules al venf, la Ll etra d 'Or de l 1976 per El llarg viclIge, la Creu de S('1I11 
Jordi de la Gene ra lil al de Catal ullya de l 1983 , e ls prcmis Sa lvado r Esprill i 
Ciut at de Barce lona del 1987 per Els bells cami/1s, el Prem i d' Holl or de les 
Ll eu'es Catal anes del 199 1, e l pre mi Jose p Maria Llompart de l'Associac ió 
d'Escriptors en Ll cngua Catalana del 1995, el Prcm i de la Critica de l 1998 per 
Llibre de les SOliflfds o e l Prel11 i Naciona l de la General itat de Ca talunya 
del 1998 talllbé per Uibre de les solituds. 

Ens trobelll certamen! cl avan t d' una rigu ra cmblemáti ca de la literatura i 
dc la cultura cata lanes. Per aqu est moti u, un acle academi c COIl1 el que ara ce
lebrc11l ta lll bé té 111011 d 'c 111b lc111 éltic . El rcconei xemcnt és - rcpetilll-ho- a la 
fi gll J'CI humana, a I'obra de Miqu el Maní i Po i i él alió que aq uesta fig ura i 
aqueslCl obra rep rese nt cn soc ialmcn t. Peró 11 0 nomcs aixo. COIll a univcrsi tar is 
que 50111 tcn im l' obl igac ió de fer !lostra la gran IJi9ó del poeta: que <d a poes ia 
o, s i es vo l. e l scntiment poetic de les coses és UIl componcnt csscncial de la 
perso na}>, e l qua l «a fecta la pan l11 és característ ica de la nostra man era el c 
sen), cosa qu e hallríclll de saber va lorar ade qll ada mcnt a I' hora ele plantej ar
nos c ls difercn ls arnbit s de la Ilostra fe ina corn a pro fessors. o CO I11 a esl u
diants. Perquc, COlll diu el poeta a «r etita faula de mi mat e ix»: 
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I .. _ l l ~l g~ 1H crcix lllil SSa 

dc pn;ssa - :i a 11 0 he d il- . 

i lIegeix poco i pcnsa 
1ll0lt mel1 ys. i IOlholl1 pcrd 

d lemps ¡;n ximpler ics. (\'5. 33-37) 

Per aixo, Excel"lellt íss im i Magn íflc Sen)'or Rector, tcn int en consideració i cx po
sats tols aquests fc ts, sol·lici to que s· <Horgui i confcreixi al poeta Miquel Martí i 
Poi el grau de doctor honoris cClusa per aquesta Lln iversitat. 
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DISCURS 
DE 

MIQUEL MARTÍ I POL 



Scnyorcs i scnyor~: la IllC\' <1 ~I v i a materna - la padr ina per als I1l C ll ~ gl:nnans i per 
a l11 i- , que era una dona que no sabia llcgir ni cscr iu re pero tenia un cll vejable ta
lenl n<llural, parl ava un cataElne l ís~ im i semprc cn tcnia una per dir, da v<l ll! d ' ull 
csdcvcnilllcnl incspera! i sorprenclH de vcg¡¡des deia: el que no passa en un an y, 
passa en UIl inslan\. Doncs bé, la di!:) el e In padrina cm V:I vc nir dc scg uida a la 
mcmoria quan aqucsta uni versilat em va fer saber que havín dec idit conferir-lll e el 
títol de dOl: lOr hO!loris call.m, amb la d iferencia de canviar I' an y de que parla va la 
padrina pels selanla que va ig complir el mes passal, cosa que dcixnva la di!a en un 
cx plícit: el que no ha pasSal Cll selan!a anys, passa cn un instant. 

conrcsso sensc cmhuts que la !llcva prcs0m:ia en aqueSIa trihuna cm dcscon
certa ull a mi ca i rn 'c~parvera 1'01'((<1. Per a alglÍ corn jo, que li n~ ara norn és podía 
ex hi bi r un esc<l rransi L ce rtili cal d 'cslUd is prirnaris, accedir al d iploma de doclor 
vo l d ir cxperilll t.:: !llar una cllloció prorunda, gaircbé lraunú Li cil. Rebrc aqucsl títol 
és qU<lsi provocaliu , pero si més 11 0 per respeclc a I'a lta instilllci6 que me' l conce
deix I' acccplo ¡Imh goig i alllb conli anya, i vu ll mani feS l:.ir d ' un a manera pública 
el m ClI agraúllcnl a la Universi lat Au!onoma de Barcel ona i donar les gracies al 
profcssor Jau llIe Aule t pcr la seva generosa di ssertació. 

C OI1l que sé que la possibililal de vime aqucs! momenl me l' ha ofena la prac
ti ca de la pocsi a, he pensat quc ellllés prudcllt sera que parli d 'aquest genere lite
r(ll"i quc fa !anls anys qu e m'acom pan ya. Ho raré, pcro, amb la intcnció d 'ex plicar 
una mica quina mena d ' in timi tat hi he 1ll anlin guL al Ilarg de forr;a més de cin C] ué.\ n
la <ln ys d 'cscriurc' n, quina interrelació pcnso que ha tingul :.1 mb la Illeva vida, CO Ill 
I' he en lesa i com I'enlene, etc. . prenellt CO I11 a pun ts de refe rencia dive rsos 1ll0-
Illcnls que jo, miranl-ho des d 'ara, considero que han lingutuna imp0rl¡lIlcia con
s iderable en el IllCU desell vol upamenl ta nl personal eom poclic, Aq uesta ex posi
ció, que vol tendir a posar dc mandesl el !eixit profund i sublil quc m'ha re! tal 
com ..:;óc, espero quc conrc reixi agitit al all11eu di sc urs i, de passada, I'ex imeixi de 
qualscvolmcna de pedanLeri a. Ai xo d' una banda: pero hi ha alguna cosa 1l1és : vull 
aprof'ilar aquesta avi nelllcsa úni ca per convocar ge nL amiga amb els quals he com
partit cx pcricncies. a fi <.: ioll s, sO lllni s, vivc n<.:ies , eIC., dc vegadcs cI ' UIl <.l mancra 
mol! inlCnSJ, pe r sentir-me ara acompanyal pcr e ll s COJ11 Ill ' hi he senl il en al u'es 
moments de la vida i. al maleÍx lClll pS, per retre' ls I'holllcnat ge del Il1CU record i 
del Illeu afec te en un 1l10 lllelll tan importa n! per a mi . 

En un a cntrev ista per eseril que cm van rer ja fa un s qu anls anys els nois i 
noies d 'u na escola, un em va prcg unlar: ~<Quan va decidir f'er-se poeta?» La pre
gunta, in gellua si vos tcs volen , cm va fcr rumiar i cncara la 1"ccordo. Ha Ilavia de
cid it mai ,jo, de I"cr- lIl e pocta? Es poden decidir aqucsla lIeÍ de coses? I ananl més 
enlla, un es pot fer poela? La resposla él lO tes aq uestes preguntcs, 31menys en el 
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IllClI cas o era i és negativa. Jo mai no he dec idi! fer-me poeta. En tO! cas , en sóc pa 
11 0 sé quin es!ran)' privilcg i qui sap si irnmcrcscul. Alllb ai xó vul l d ir - i ho die 
<lrnb to ta la hUlllili!at i !arnbé amb to ta la dignitat - que en la mev:) cl edicac ió a la 
poesía hi convi uc n. no sé si a pans iguals , la im manc nci a i la tcnac itat. Al IllCU CIl 

tcndre, la prcd ispos ic ió per a la prac tica de la pocsia forma pan de la manera de 
ser de delenninades persones, i d'dlcs depen convertir aquesta pred isposició ell 
una actitud singula r que les caraclcritz i. Mai no m'ha prcocupat dcscobri r e ls orí
ge ns dc la meva dcd icació prcferellt a aques ta branca de 1:1 lite rntunI. i r-ins i 101 
CO Il fc sso quc c m sabría greu que a lgun gcncl ista cspavi la l me 'n reve lés Ics causes . 
s i Illés 11 0 perquc c m sellliri<t dcs possc'l'l d'un mi steri ín Lim , la morbos iwL de l qllal 
fa Illolts anys quc m'acompanya i de vegades c m conforta. 

Amb aq ucst sentilllc llL doncs. pe ro no tan de flnil com ara, i sense cap antccc
dc n! fam il iar que I' ava lés, va ig cscri me e ls mClls prime rs versos als tretzc o cator
zc an ys, és <l d ir, el 1942 o 1943. Esr.: rivia e n lIe ngua r.:as lc lla na, la lIe ngua hc
gelll (J1li ca dcs quc trcs a nys aban s s' havi a acaba t la guerra c ivil. olllnipresell l i 
lOlpodcrosa als lIibres, a ls miljans de cOlllunicació, a l cincllla, al tcalre, al s aCLes 
ol icials, a I'escola, e Lc., i que jo. in gc llU ,Ul1 Cnt , vaig cons iderar clur,lIlt dos o [res 
anys la mcva II cngua d' cx press i6 cultura l. lot i quc mai no fos la Il engua veh icu
la r ni al rnell e ntorn ramili ar ni al po bl e. En aques ta mJteixa e poca, cxaclamcnl e l 
mes de ma ig de 1943. tres mesos després d' haver complcrt els catol'-w J nys, vaig 
come nc;a r i.l Ire ha ll ar al despalx de [' c m presa Tecla Sab i ri lls. la Illate ixa c n la 
qua l ja fe ia anys q ue treballava la me va marco L' ingrés a la n1brica no va pas a fa 
vmi r gens el can vi dc lIe ngua que vai g fer un parell d'anys lllés lard, alcs quc IO ta 
la doculllenlac ió, carics in c loses, es rcdac lava e n la Ilengua o fi c i<'ll. pero sí que cm 
va servir pe r eomprcnd rc, a lllb es lo nH I paC ie ncia, qui era i (r On vcnia , a qu ina 
classe soc ial penanyia i quina cra de debü la meva gen\. Ara. cinquanta-s is anys 
Illés tard , no solamc nt no he abd icat aquc lla pc nineJl<;a, s inó que la procl amo i fin s 
i IO t mc n' e no rgullcixo. 

Un facto r detcrminan t Cll e l Illeu can vi de lIengua. a més de I'c lllorn pcrsona l 
i social. van scr els mcus amics . E l Ill CU lSs un poblc pelit, i c inquanta-qualrc o 
c inquanla-c inc anys c nrcra estava pcss illl<lme nl comunica!. La rc lació amb e ls 
allli cs. pc ro. c ra 111 0 11 inte nsa i jo v,-lig tellír lit sorl ele trobar, a I'escol,l primcr i en 
acti vilats diverscs dcsprés, gcnt que compartía les Illcves ali¡; ions. D'aquella ep o
ca Illc 'n vc 1- ,-\l11 lsta t a rnh l'Emil i Te ixi clor. Alllbc ll i amh tres o qualrc xicots rnés 
c ns rcull íc m cad a diu llle ngc a casa cI ' UIl poe ta moll més g ra n quc Ilosallres_ en 
Josep C lara. Va scr aquest home q ui em va dc ixa r e ls pr i lll er~ lIi bres en catalá, qu i 
c m va rcgala r. dcsprc nc lll -se' n ell, una gramfllica ca talana dc la Rosa Obraclors , i 
qu i va prop ic iar e ls melis primers contiJctcs <lmh e n Mique l Arim any quc, CO Ill q ue 
tc nia parcllts a Roda, !Ji pujavn ele !ant e ll lanl. Les Iccturcs, !'cstudi i les amables 
contro vc rs ies dOlllini ca ls, cOl1tinuadc:- més tard a casa <lmb l 'E mili i e n Miqu e l 
Obio ls . vall canalit /.ar la meva clcclicac ió a la literatura en gencral i a la poes ia cn 
particular ¡ van rer- me dcscobrir ja irrenunciab lclllcnl la !lleva propia Ilc ngua COIll 
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a instrulllellt de cultura, Ulla Il engua que sempre havia senti l parlar, que sempre 
havia parl al, peró que la repress ió franqui sta d ' una banda i de I'al u'a la ignorancia, 
el tcrnor o I'es tupielesa Ill ' hav icn ICt dei xar una mica ele banda. 

M' he detingut cx pressamenl en aquesls aspccles de la meva biografj a pcrqllC: 
cls considcro fonamcnt als per posar de maniresl aquell teixi l prorllnd i slI btil de 
que parlava suara. El canvi de IIcngua, almcnys en el I1lCU caso era un pas cSlricla
mcnt impresc indiblc pcr l;onfigurar-mc no només com a pocla sinó com a persona. 
La lIleva absurda i ridícula digloss ia hauria es tal una llosa de mi lllateix amb la 
qua l Iwuria topat scmprc. 

Il1sta l·l<1 t definitiv<lmcnl en la meva llcngua. va ig cscriu rc for~a i vaig ll cgir 
tal11 CO Ill les possibi litat s cconomiques i ellemps l11 ' ho pcrmelicll. SClllprc he CO I1 -

siderat que aquells prin1ers anys dc practica ga irebé apassionada de la poesía van 
tcnir una in llucncia decisiva en la consolidació de la meva vocació o, si es vol, del 
IllClI!er -me poeta. Va n ser uns all ys 1Il0lt intensos a tots cls nivc lls, tant en la \'0-

IUlltal d 'aprcndre i d'cxprcssar-mc, com en la recerca o en la imag inació. 1\ selze , 
dissel, divu it an ys. 101 es fa amb entu siasme. i m'atreviria a dir que el quejo reía 
cncara ex igia ull lli uramcllt més absolu l alescs les circu1l1s t¡'1I1c ies e ll que calia fcr
ho. No gosa ri a pas afirrn:lr, pcró, que tllcshon.::s me Il ' adonés de la signí fi cació d' a
quel les ac t i t uds que la padrina. afeclUOSa lllenl. q ual ilicava de desficioses. Ha estal 
e l pas dcl s an ys e l quc m' ha proporc ional la perspecti va sufic icl1t per avaluar 
aquella epoca amb tot el que considero que va Icn ír dc positiu i. per que no? t<1m
bé de ncga liu. L'CSludi , per exemplc. era un componcnt impresc indible si volia 
1llirar d ' adquirir una scguretal exprcssiva de la qual cm sClltia manca!. El Illeu 
aprencn tatge de la llengua el vaig compaginar, dones, amb la re ina de la rüb ri ca. 
perque a l' esco la m' hav ien escamotej at un seguil de cOlle ixelllent s bas ics que cm 
fcicn falta no tan soIs pcr ex pressar-mc, si n6 per assajar de comprcndre i de eom
prendre' m. Mallarmé de ia que la poesia no es fa alllb idees. sinó mnb paraulcs, ¡ el 
que jo in Lenta va ~lIes ho res era recuperar les paraules per poder escri urc poesia, i. 
potser eontradient una mica el gran poeta franecs, cxprcssar unes idees. Mai no he 
entes la poesia corn un refu gi o com un joco Pe!' a mi semprc ha estat un combal 
co:; <t cos amb mi mateix . una aposta a lot o res, un ri se abso luto i possiblemcnt per 
aix{¡ qLl an més satisfc tlll ' ha deixat el que he esc ril ha estat qu,lIllll ' hi he sent il im
pli c:l t en cos i ~l1l i 1l1a, és a di r, quan. C0111 vaig cscriureja fa una pi la d 'anys, en ca
c1<l mol m' hi juga\'a l' ex istcncia . Aqucsta, c\' idcntmcnt , és una manera C0111 una 
al Ifa d'cnlendrc la pdlclica de la poesia, pero jo confcsso amb la major honcsLedat 
que scmprc he segu il el camí del que podríeJ11 di r-nc compromís gai rebé ex isten
cial entre vida i obra. si més no pcrquc Illai no he tingut ni capacilat, ni domini , ni 
ofi cio ni -diguem-ho lot- gancs de di ssoc iar-Ics. 

No vo ldria de cap manera que amb tot el quc he dit algú pogués pcnsar que cs
ti c buscant que se'm planyi . TOI al contrari : cm lim ito a exposar uns I'ets en la lí
nía del plan lcjalllcll l ini cia l del Ille ll di sc urso De fel, aqucl ls anys van scr pan icu
larmcnl cngrescadors i f"orrr a gralifkant s. i ara constato quc ni tan ~o l s no els va 
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arl;(,;tar profundalllcnt una gravíss illl a lubcrculos i pulm onar que intcIllpcstiva11lcIH 
cm va visitar qUiln {c ll ia din ou anys. Aques ta llIalalti¡¡ era for~a corren! alcshores 
entre la gc nt jo\'\::. ¡¡:-sc nyalada per les pelllíric:- dc la guerra i dc I~I postguerra, i jo 
no rllc ' n va ig pas escapar. EI !racta lllc ll t. lI arg i pcnós. cm va obligm a passar un 
an)' practicall1clll illllllobilitzat alllil,:1 trigar-nc UIl parell més a podcr fc!" vida di
guclIl-ne normal ¡ cin c () sis a pndcr-me cOllsiderar cura\. Si 110 reporto. pcro. ¿s 
per rcmarcar que l'any (l'illllllobilitat tow l sobrctot. i talllb¿ cls dos anys d ' imlllo
hiJitat rC]¡Hiva em van permctrc de lIeg ir ill te llsamclll i d 'csc riure <1 mb un ~orprc
!lcnt en tus iasllle. un cop superada la dcprcssi6 fís ica i psico log icil deis pri lllcrs 
mcsos, I)'al tnl b:Hlda. va scr justalllcnt en aqucll a epoca quan sc 'm va aguditzar 
fin s a extrcms gai rcb¿ cscandalosos la tendencia a la rabulaci 6. a recoll.ar en I'i 
magi nari i a !->en ir-Illc' n COIll d'un componcnt csscncial de la lllcva mancra dc se r, 
T,lI11hé és poss iblc que hi ~lj ll d cs!->i n, segon va dir-mc <ln1's dc ... pré:-. un ex pcrl. les 
característiqucs del l1leu signc lodiacal (Peixos, per servir-lo ... ). Amb tot. jo :-'C lll -
prc he acollit am h silli :, facció aqu~sl trel del Illeu tarilllll ;l i ~e ll1lm.:: ]'he sen tit COIll 
un cOlllpulle ll1 gairché diri a suhs' <l ll cial (11; 1,1 11 H.:: va pI)es ia, F,.hular, imag inar, cn 
cena manera és prcvcuJ'c. La poes ía, al Ille ll en lcndre. no prediu el I'utu r. per?> so
viml' anuncia, no pas per la capaci tat prof~ li c a del poela, sinú pel seu cOlllpromís 
íntill1 amb J'ab ... o lllt de si mateix, La poc:- ia, la bOlla poc~ia mallté una sorprcncllt 
vigencia tnt i CI¡X1S dcl:- anys , i ;¡ mi scmpre m' ha :-.emblal quc aquesta c:-. tranya \ i
wlitat li venia d ' una handa de l'i maginari , i de I' alt ra dc In ICIlsi6 I.!x trema;¡ qll\:; 
sotmet c1s mOb, una tCllsió que !lO es dóna en cap altre genere litcrari ¡quejo crec 
qu l,; Illolt ~ovint s'cscapa del control illllllcdim de l poeta, tot ¡que mai no e l llega 
ni e l desqual ifka si el poeta és hones t i I.!x igl.!Jll. La pocsia. dc fct. és inexplicahle, 
Entend re-Ia o no cntendre-la, IIl ¿S hen dit. acccptar-Ia o no acccptar-Ia és una 
qlieslió dI.! sensihili ta t i de confi an\¡L rrui l. al capdava ll. de ]'cdut:ació i sobrct0t de 
la pri-Icti t:il \ o lcllt l.!rosa de la lectura, 

Ent:ara CSla va en pie 'ractamcnt dc la luhcrt:ld os i 'luan pel descmhr\! de 1953 
em van concedir el prcmi Óssa Menor dI; pocsia, el que ara :-'I.!' [l Jiu prcmj Caries 
Riha, Jo tenia vi nt -i-q ua trc <lnys i all ?> \olia dir quc, a 1116 dc cobrar les cinc mil 
pcssetcs del prl.! llli, es publicari, . el 111 1.!U prilller Ili hre, Vaig pre~e ll t a r- Ill C ,11 C() Il 

cu rs amb I';¡qui e~cc ll c i a d 'cn Miq uel Arilll:J n)' i va sc r eH qui CIll va telc l'onar a la 

rübrica per rer-Ill e sahl.!r qul.! n' hav ia res ulla t guall)' ad oJ'. El Ilibre premiat 
- 1.JarauJes al \'elll- es va publicar a mitjan 1954, Aban s. perb. havia rel ducs co
ne ixcnccs importants alTan de ducs Icctu rcs que vaig fe r: Ulla a Barcelona, i l' altra 
a Vico 101e~ duc~ duranl cls pri mers IlICSOS de rany, A Barcelona vaig concixer en 
Joscp M, Castcllct, quc \a scr qui cm \a prc~entar: a Vic \aig posar-mc per pri
mera vcgada cn co[llactc amb cls compollc ll ts e1cl Grup de Vi c - Pous. Scrra
Ilonga , Torren t~, Junycnt. eotrilla, eIC.- . M~s ,are!. COlll a conscqücncia de la IllC
va participaci6 en el Ccrtamen Poc ti c de Can tolligrós, vaig co ncixc r en Jordi 
Sarsancdas, Aqucstes cO lleixcnccs. fcl es gairché simu ltaniamcJl I Ics dues primc
res, i pocs IllCSOS Jespr~s t"altra, van tl.!Jlir pcr;¡ mi una s ignilicaci6 mol t espec ial. 
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Primer de tOI, van genera r una profun da amistat, que en 111011s casos enear<1 d ura, 
Aixo sol pOlscrja juslifkari a que ara n'hagués parl a1. I-l i va have r més, lanmale ix. 
G r~\c i es a en Josep M. C<1ste ll et vaig poder Il eg ir poesi a i sobrclot nove l· la curopea 
i n ord~a lll e ri c<l na , <1 1<1 qua l des del Illeu poblc, qua ra n t a~ c in c an ys enrem, no hall
ria lingul pas accés. Pacic nlllle nl i alllb un a exq ui s ida rcgularitat, en Castcll et 
m'c ll viava paqllc ts de lIihres quej o li to rna v;:! punlualmen l. La poss ibil itat de Ile
g ir autors importants inassequib les a la lllCV;l lilll itadíssi ma autonomia economica, 
arrodollia, pOI ser sense proposar-s' ho, un llleslraLge que encara agrae ixo. Amb en 
Joreli Sarsancdas hi va ig compartir vivcnc ies molt ínt imes, Ilargues i profiloses 
discussions, intercanvis de Il ibres i activilals eI'índole moll diversa que sense cap 
mcna de duble em van ajudar a co mprcnd re coscs i. a més . a cOlllprcndre' m a mi 
mateix . Pen') scgllramcnt que I' impacte lllés profund i més intcns sobre la Illeva 
activilal poct ic;l va ven ir del Grup de Vi c i sob reLoL de l' Antoni Pous, amb qui 
va ig man1eni r una gran am istaL rins al momclH de la seva 111 0r!. Envejablement 
rorma t ell hUllwni tats, gran concixedor de la poesia de {()Is els tcmps, tant cI ',lCjuí 
C0111 dc fora, ex igenl i rigorós en I'ú s de la Ilengua, va ser per a mi ll rl<l dCL! ines
gotabl e de descoberlcs i una pedra de toc que dcs dcl primcr moment va o bl i gar~ 

mc a rnan teni r una vo lulltat const an t dc superació. L' An loni Pous va convertir-se, 
de rct, cn el 111 e u mentor, i jo no vaig comcn~ar a scrlli r-me una mica segur fins que 
e ll , un di" que passejavclll a la vora del santuari de 1<1 Gleva, cm va di r, amb e l des
ciximent que el caraeterilzava, que ja podia anal' so l. Aix6 dev ia ser a ¡inals deis 
anys cinqu<.Ill ta, una epoca en que dos peripatetics CO Ill el l i jo cneara pod icn pas
sejar per una carretera cl ita gcneral. ap ro (itan! I'om br<l de is platalls i sCllse cap te~ 
mor de ser at ropc ll ats per un aUlomúb il. 

Recordo la e1ccada de is seixanta C0 111 un lemps d' una ac tivitm quasi rrenetica 
en úrnbits moh di versos, semprc amb el rercrons implíc it de la Il ui La contra la di c
tadura. Parlo dc mi , és cia r. i ho rema rco per ev i!ar conrusions. Amb les limita
cions que lll ' i1l1pOSélVa el fet de viure al IllCU poble, en aquel la epoca va ig rer de 
lOI, des de lradu ir fins a cantar en públi c, passant per d iri g ir sess íons de ci ne
foru!ll. pronunciar conferencies, imparti r cursets, cnsenyar cata la, col·laborar en 
rev istes, c te., a més de treballa r vuil llores cada dia;¡ la fab rica i esc riure poellles. 
En el carnp de la meva poes ia s' havia produú un canv i importan!. A mitjan anys 
cinquanta hav ia cOlllclH,¡a1 a cscriu re sobre temes Illés imlll ediats i ex plícit s, i ho 
reia alllb un lI enguatge i servint-me d'unes fo rmes molt Illés assequ ibles i com
promeses, cn la lín ia del que Illés tard se' n va dir rca li sll1e social. No seguia cap 
moda ni obeúl eap d iel<l \. Eserivia, CO lll selllpre, sobre el que sentia i el que viv ia, 
sense dogrnmisrnes ni prepotenc ia, assajarll de convert ir en expressió poetica !'ex
peri encia íntima del dia él dia, amb la n,ax ima dignitat, amb la max ima seJl!.il lcsa. 
No vaig renun ciar lllai als recursos de les imatges, de les melarores, ni vaig obli 
da r la so no ri tal i el ritme, componcnts esse nci als, al meu entcndre, del poellla. 
Tenia sempre prescnl I' afi rmació d'Ezra Pound : «La poesia s'a ll un ya de la poes ía 
qu(\n s'a llllnya de la música», pero, en elmeu cas almenys, I'e ti ca comprometi a i 
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arrossegava !'csletica. scmblantmcn t a COIll ho havia fc t en epoqucs anteriors i 
C0 111 cncara ho ra ara, tot i que les rormu lacions, els rcsultats, és a d ir cl.s pOCIllCS. 
poguess in len ir, abans i ara, un to dilerent de Is de ['epoca de que parl o. L' evolució 
dc qualscvol persona cs Illi.lll ifcs la. entrc <.l ltrcs coscs, cn el scu Il enguatgc, lanl pc[ 
que fa a[ contingu l conl al conlincnt. fvlatísos de vcgades mol! subl ils assenya lcn 
inf"!ex ions prou sígnirieat ives que no són sínó rcl"c rcTHs de l prop i dcsenvol upa
ment. Ca nvi ar no vol pas dir destruir-sc. <'lllllcnys pc [ quc fa a la psicologia, al la
ranlú, i per aixo la mi ll or manera de madu rar en aquesl tcrrcny - I'úni c<l d iría 
jo- és incorporar conslanlmcnt la vida viscuda a aix() quc CIl so lcm di r expcrien
cia o concixcrncnl, sc nsc ob lidar mili, pero, que, com deia Con fuci, «e l veritable 
cone ixemellt consiste ix a saber l' extens ió de la prúpia ignor{Jncia». 

TornanL a la mcva poesía, pcro, vul l afeg ir-hi rnés cOlls ideracions. De fcl, el 
can vi que va tenir Iloe en la meva expressió poclica a rnitjan anys einquanta era [a 
prirnera rnodilicació im portant - gai rcbé di ri a su bstancial- quc m'arectava eles 
que havia canviat de lIen gua. No es traclav;:l. tanmateix, eI'u n eanvi susc itat per 
una mena de gcncració cspon tan i<l, si nó dc [a relati va cuhni n<leió d'un [[ arg procés 
de desavincnces amb mi maLeix, de crisi ín ti ma, dc dubtes i de vaci l·lacions . f a 
Lln<l es tona par[ava ele eom la feina de [a L\brica Il)'havia servit per adquirir cons
cienc ia de c[¡¡ssc. una ex pressió fon;a desprestigiada peró quc a mi no cm fa cap 
vergonya ut il ilzar, .la que saber qui era, (I" on vcnia i sobrctot on pod ia anar, cm va 
ajuda r a tocar de peus aterra. Coi ncid in t amb aquesta desco berla. se' m van plan
tejar prob[ellles encara rnés íntim s. d'índo\e reli giosa. que em van obli gar a pren
drc dec isio ns radicals pcr no sc ntir-me diguern -ne descol· locat de mi Illatcix. TOI 
aíxo passav<L él la prilllcra.lovenlul, sirnu ltaniarncnt al proeés tuberculós ele que hc 
parlm SUi.l r;:l, i lOl aixo va propiciar un canvi c!'actiwds i de Ilcngumge que va afec
tar dee isivament la Illeva poesia. Per aixo dei a que no segu ia cap moda ni obe"J"a 
cap dicta\. La coi ncidcnc ia d'aqucsts rets i del canv i de registre expressi u que van 
generar en mi, a1l1b Illovirnen ts i tendcneies que van ilfecw r ['express ió poct ie<l a 
101 Europa, va se r, potser, ull a pura silllultane"itat, o ta l vegada la lll anifes tac ió 
d'all b que algú n' ha dit I' inconse ient uni versa l, que f(l que, eSl ranyam ent , ducs 
persones si tundes a \es anlípodes reaccionin ele manera praelicamcnt igual elav<lJlI 
ICnolllcns Ill O[ t semhlants. Parlo, és ciar, cI 'ex pericncies anleriors al clevessall ac
tual cI'inrormacíolls i de Ilolícies que no sé si d ir que cns acornpanyen o que ens 
engavanyen. No pretcnc haver elescobert res, cvide ntm ent, només he mirat dc si
tuar eliguclll -Ile historic<llllelll un canvi que jo considero lllolt imrortan t en la Ine
va cvolueió COIll a poeta. Tant se va l que hi afegeixi t<lmbé qu e, qu antitativ<lmcnt , 
la me va proclucció poctica a la dccadn de is scixanta no va pas ser IllOI! abundosa, 
rero encara la re llcge ixo sense que cm pugin cxcess ivamcnt cls colors a la ca ra. 

La major part de les ac ti vitats de quc he parlat últimí:lmcnt van patir una atu
rada ga irebé traunüll ica a prin cipis deis anys sctanta, quan vaig rebrc una altr(l vi
sita intempestiva: la de I'esclerosi múlt iple que rn ' aeompanyara fin s que cm mori. 
Fa una pila d'any s, un tllllic rnell qui ronúntie cm va anunciar que tindria ducs 
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grans mal a lli cs, pc rü quc c nvc llir ia molt. De 1l1OIllcnt c ls scus pronosli cs s'es tan 
com plinl : I'esc leros i és la rneva sego lla gran malaltia , cosa que cm dóna una ccrta 
scgurclal de cara ni futur, i e l mes passat vaig rer se lan la an )'s, una cdm provecla, 
per d ir-ho eufemlsticamenl. De ixaIH de banda les ancedoles, pero, va l la pena de 
re marc ar quc I' atmada fon;osa de la mcva aC li vitat digucm-nc ex terior no va afec
ta r scriosalllc nt la mcva dcdicació a la poesi a. Passat un tc mps de Ing ie dcscon
ccn , va ig tornar a cscr iurc amb un -per il mi a lme nys- sorprc llc nt e ntusias mc. 
Sobre aquest fe t s' han fo rmul al molles hi plltcs is, La fllllció tcrapcllt ica de la poe
s ia troba filcilmcn l adcplcs, pero a mi c m sClllb lcl que és ga irebé irnpossi ble d'cs
tahlir fiablc lllellt ulla rc lac i6 cau sa/cfecte, s i més no per la singularitat de cada cas 
i lnlllhé perquc, COIl1 d iu José Hi erro. «la poesía s'cscríu qU;lI1 e lla vo l. no quall tu 

vo ls». Scnse me n)'sprear gens la impOrl :'lIl cia que van le ni r Ics Illeves afic ions e n 
e l lI arguíssi m procés d'acceptació del ma l, un procés, d 'altra banda, Illai no c ul
mina l. se llse llIe nysprear-la, repe teixo. la re lac ió que a lguns han estahlcrt e lllre 
una cosa i [' a ltra, ponelerant a rnablclllcnt la rneva capaci tat dc supcrac i6, la trobo 
Illolt afectuosa pen') romantica. Jo ja fa lllolts any s que he renullc im a esbrinar la 
lll oti vac i6 profunda quc cmpeny a esc riure i pe!' aix o de ia quc vaig aco llir amb 
sorpresa cl meu entusiasme, una sorpresa que espero que no m'abandoni . 

A més d ' aques ta especulac ió, !Ji ha una pregunta que m'ha pe rsegui l fon;a 
aqucsts últims an )'s. Hallr ics cscrit CO Ill escrill s s i no hagucss is es ta! malail?, 
¡n' han dcmanat sov inl. La meva respos ta ha cs tat sempre que no ho sé, pero que 
suposo que ben bé no, M 'ex p l i ear~, En termes general s, jo vc ig la !neva poesia 

d'aques ts darrcrs nnys - de is se tnnta en~n- molt Iligada :t la problemrttica ele la 
que havia cscri t inuncel iJtJ llIent abans, és a dir, unJ mica abans deis sc ixanta i du
rant aques ta decada. Hi pc rs iste ixcn c [s te llles quas i inevi tab les des que la poesía 
és poes ia , all1anil S <1mb una carrega de s ignific<lció po lítica, d 'cx igcllc in íntima i de 
predi sposic ió a l 'an?¡J is i fin s a ex trc ms potser allgoi;-¡;osos, De re!. la meva pocsia. 
bona o boja que de ia la pad rina , sempre ha es tat dominada per aques tes constants, 
sempre ha re Oectit un taranna inqu iridor que malela pe!' comprendre i per explicar
SC, i mai no ha de l'ugi t e l perq uc que diuen que és I'o rigen ele la filosofia i e[ sím
bo l de la in gcmú't ,H, El componen t di guelll - lI c Illceliatic que hi aporta la [neva pe
c uliar si luació és, c m scmb la , un com pl e lll cnt for~a CirC Ll1l1 st<1 l1 cia l. El jo 
perepullyetes que hi ha en mi, sempre ha dornin,ll e ls altres «j OS}) que conv iuell 
amb el l, i millor que hagi esta t així, perq uc s i no em lelllO que no Ill ' hauria ded ical 
a la poes ia i, Cll Go nseq üc ncia, ara difícillllent compraria alllb I' atenc ió de lo ts 
vos tcs, Des de la respectable altura de la llleVil celat, re ivi nd ico e l poeta que sóc, 
lan limitat Cü lll es vll lgui , perqllc només des d 'aquesta perspect iva puc assumi r i 
assaja r de compre ndre I' homc que fa se tanla anys que convi u arnb e ll , que e l sos
lé, c l critica i e l suporta e n una eSlranya s imbiosi d'enlusiasme i de I'atalitat, eI 'a

mor i d'odi, 
Tal COIll he ret en al tres trams d 'aques! disl:urs, ara vull evocar e l record ele 

ducs persones, dos grans ¡)Oetes e n aqucst cas, alllb c ls quals vaig man ten ir una re-
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lac ió ron;a inlc nsa a I'epoca a que cs rc fc rc ixcn e ls meus úlli ms cOlllc ntari s . Parlo 
c! 'en Joan Ol iver (Pe re Quarl) i d 'e ll Joa n Vin yoli. Persona lmcnt O pcr c arla, va ig 
cs lar en cOll!acle amb lo ls dos al lI arg sobrelol dcls an)'s se lanl a i de lols dos vaig 
rebrc' n d iscrclcs lli<;o ns <J' aulenl ic ilat, el e rigor i d 'ex igcncia en ambils mol! di
ve rsos. A e n Pere Q uan el va ig cone ixer I'any seix an la-u, perú no va ser fins ron;a 
IllÓ tard q llan "am cOlllc n<tar a tra¡;la r- Il Os eI ' una ma nera sov in tcjad a. Rccordo 
a mb una afccluosa s impatia les vis itcs que m 'hav ia le l 'luan jo ja esta va mala lt 
d ·csderos i. L'O liver, alcs hores, ja sordejava I"ol"ífa, i ¡;Olll que jo no rnés te nia un fi
lel de ve L! a penes aud ible, la conversa q ucdava red u"icla a un Illono leg d 'ell , a11l b 
a lg unes aco tac ioll S rneves ICtes <1mb I'aj ut dc la Illcva dona o de In SCVil . Alllb 101, 
sent ir mono logar ,'Oliver dura nt un pa rell d' ho res era UIl p laer incorn para bl e. 
Lúcid , ironic, ag ressiu i bonho miós, p:u lava de 101 i dc tOl hom a mb un cnvcjab le 
concixcmenl i lIna no menys c nvcjab lc ag il itat. Recordo les scvcs converses i con
servo les seves carles com un tresOl" rnolt ílll illl . 

A e ll Joan Vinyo li també I' havia COIll:gut el finals de Is c inqua nta o princip is 
de is se ixanla, pero no e ns vam re lac ionar li ns bCIl e ntrada la dcc,KIa dcls se tan la. 
Me' n va sorprc ll d n:: de seguida I' apass io name nt i c m va sedu ir e l rigo r a mb que e l 
vivia . La seva poes ia , ex igent, lúcida, est ri c ta, reve la un lI iuralll cll l abso lut aUll a 
sola lasca, i un a mor ga ircbé ex agera l per ¡¡ 1I0 que Caries Riba en de ia la lra ns
slI bstanc inc ió de la maleri a e n fon nn lírica sen se rcs idus. Q uan vcnia a casa. Ilcg ia 
cls me lis paelnes incdi ls c n veu alta tan majcs lUosamcllt quc cls arri bava a con fe
ri r una digni tat mo!t supe rio r a la que e n rca litat tenien. lnjus la llle nt lllenys tinguI , 
al mc u e ll tc ll c!re. vu ll <l p ro li tar aquesta av incnlcsa pe !" re ivi ndica r la scva obra CO Ill 
una de les més importanls i més cxemplars de tols els tc mps en lall ostra i e n mol
tes <.l Itres Ilcn giies. 

Amb aq ues ta doble evocae ió he arribal prac ti camcllt a l fi nal del J11 CU d iscurso 
O'acord am b I'esque ma que e ls he exposal a l cOJ11 en<;amenl, hc parlal de mi i de la 
Illeva poesía amh una gran s inccritat i tamhé amb un gran respecte envers vostCs. 
No vold ria de cap manera haver enva"lt e l ¡e rreny de is pocs o ll10 lts eSludiosos que 
hi pugui have!' de la meva obra; a l cont rar io espero i dcs iljO que la mcva exposic i6 
els proporc ioni materia l d iguem-nc de pr imera ma, i e ll cena manera a lmcnys ine
d il per continuar-la , i a c ll s i a vostcs cls vulr d ir que subscric plcn<Hlle lll la frase 
que va escriure Gabrie l Fcrrater i quc d i u: «Entellc la poesia eo ml a dcscripc ió de la 
vida mora l d ' ull homc ordinari». De poesia i també de la que hn escrit aques l home 
o rd inari que s6c jo, els n ' hc parlat e n aques la d issertac ió que m ' ha servit per agra ir 
In ge nerosa d istinc ió que m ' ha conced il aques ta un ivers ila t. A lO t e l seguir de rels 
deIs quals e ls he parlat, caldra que hi alegc ixi dcs d' ara amb una re llcv¡Ulc ia excep
c ion a l el doc tora t h01/oris el/It.m que sc m ' ha a largar. Dc ix in-Illc acabar, dones, 
ag rainl un cop mlSs a la Univc rs itat A ulo ll orn a de Barce lona la scva gent il es :1 , ni 
pro ressor Jaulllc Aulc t les se ves paraules i a lOls vos les I'me nció a lllb que ha n se
gui t aques t d iscurs que: ha lIeg i¡ la me va fili a e ll 11 0m meu. Moltes g r~c i es. 
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1929 19 dc marrr: ncix il Roda de Ter Cüsona ). 

1934 Cursa l' ensenyalllent primar;, ti I1 S a pri mer curs de batx i lleral. ¡¡m h la guer
ra civil endemig, a I' escola parroq uial de Roda de Ter, lins al 1943. 

1943 Entra a treha lla!" d 'escr ivent;:l la nlhri c a de riJatu r¡l 'r ec Ia Sa la i fi lls. 
a Roda de Te r. coneg uda CO Ill «La 13 1 <1V<.)). 

1948 Con lrcu una lUberculosi pulmonar que cl manlé un any al lli l i en triga més 
de cinc <l curar-se. D'aqucst any ~6n cls primers pocmes que publi car?l. 
Quin zc poemes redaCl<lIS entre 1945 i 1954 formaran I'aplec Porto la ((I r 

del reco{zodo o{ bm(', publiCa! per primera \legada el 1976 dills el scgon vo
IUlll de l'Obra {wetic(/ de Ll ihres del Mil[ l, El Ilmg vimge. 

1952 Entre aq ucst an)' i el 1957 esc riu els pocllles que formaran el Ilibre EI/lIg i 
till . que no publica r:1 fins al 1976, dins EIII{/rg vi(l/ge. 

1953 Guanya e[ premi de poesía Óssa Menor, amb Pa/,(/lIles o{ I'el/t. 

[954 Puhl ica el seu primer Il ibre. Po/wlles 01 vellf, I'onnal per poelllcs redaclal s en
trc 195 1 i 1953. Entre 1954 i 1957, redacta els poelnes que el [976 ap legara 
sola el tílol Si ('s!;rillell (/'1111 sol.'1(>.\"1 i im:loura cn el vo lulll Ell/lIIg viarRe . 

1956 7 de maig: es casa amb Dolors Feixas. Viu al carrcr Costa del 'fer, de Roda, 
en una caseta de la (;\brica 0 11 treha lla. cn un indrCI cnfi la!. a sobrc de la li'l 

hrica i del riu. 
COll1el1~a a rcdacta r els poemcs amh que cOll slrui ra el volulll El ¡Joble . 

1957 Pub li ca a Ma llorca el volulll Quillze pOC/IICS, amb tex tos redactalS els anys 
1954 i 1955. 
Comcn,!a a col·laborar en la rev ista II/qlliell/d. 

1958 Neix la se";! nll a Mariüngel s. 
Entre aquest <t ny i el segücnl escriu els poemes que aplegara en el rccull 
Lo lúbrico ( 1959), publica! pe!" prim era vegada dill s el primcr VO IUlll de 
l ' Ohm jWefú:o de L1ibres de l Mall , Corre! i I'esco/fo . 

A par ti r d 'ara i fi ll s que se li dec lara I'esc lerosi múl ti ple ( 1970), duu a ter
Ille una inlensa aClivi tal cívica, pronuncian l co nfe rencies, dir ig int cine-
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rbrums i disco forullls i, entre els anys 1960- 1962, fills i to t part icipa ell el 
lllovilllen t de la Nov" Can~ó in terpre tan t cJn~ons prbp ies. 

1963 Alguns poemes ese rit s en tre aqllcst an)' i el 1967 forlllen e l conjunt 
/-le here/af I'espe,.all~,·a, no ed it at fins al 1976 di ns e l volull1 El Ilarg 

vhllge. 
Des c!'aquest íln)' i t-ins al 1970-71, co l· labora en la revista Or!!folllO. 

1965 Ne ix el seu fill .I ord i. 
Redac ta la L/e/m ({ AIIIW, que inc loura, el 1974, en I'an tologia bilingüe 
Am%gio (1966 - I 973 /. Emre aques t an)' i el segücnl cscriu els pOCll'les de l 
llibre Alt/oúiograji{{, que no cditar¡l lins al 1976 dins Elllwg viotge . 
Traducix, en col·l;:lboració ;:lInb Jord i Sa rsancclas, Cil/wdell({, d':,-\n to inc de 
Saint-Exupéry. 

1966 Publ iea a Ma ll orca El pob/e, amb pocmcs redactats ent re 1956 i 1958. 
Obté el prcm i Blall eI'Or pel pOClllJ Llelfa a Al/l/a. 

1968 Tradueix El sa!ari de la por, ele Georges Arnaud. 
S'af-ilia al PSUC, mili tanc ia que ll1antinelra lins al 1982. 

1969 Es publiq uen les scvcs tril el ucc ions ele Per l/l/a leoria de !(ll/o citJ, ele 
Roben Laron l, La lIIesura de 1'1/OlIIe, de Simolle de Bcauvoir. Tristos trrJ

pics, de Claude Lévi-S trauss, i El discurso de fa guerm, el' Anclré Glucks
mann. 
El grup tealra l Yermel1 x 4, de Centellcs, estrc ll a La creació, espec tac le 
conSlru'¡'t sobre pocmcs de Miquel Martí i PoI. 

1970 Contrcu una csclerosi múltiple. 
En tre aqucs t any i e l segi.ient redacta cls poclnes de La .fábrica, cls dc 
ViJ/t - i -sel poe/JIes eJ/ tres teJ/lps i els del Llibrc sel/se I/tol. Aquests dar rers 
no es publ icaran fin s al [976 cn el volulll Ellfmg viatge. 

1971 Es publ ica la se va traduceió el ' El PCIIS{{I!/ellf salv[{/ge, de Cbudc Lévi-Slrauss. 
Qucda final ista al prclll i Carlcs Riba de poesia arnb Vil/I-i-sel poellles ell 

tres IClllps. 

1972 Desembre: deixa de trebal lar a la rúbrica. 
Publ ica Lafábrica i Vim-i-sel poellles ell tres tel1lfJs . 

1973 Traduc ix, e ll co l·l abo raci6 amb .I CIl1 Cabancs i Conccpc ió C iuraneta , 
El grall zero de I'escriplllra, de Roland Barthcs. 
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1974 Publi ca Lo ¡)e!! rle! ¡'io/t, amb pOClllCS redactat s ent re I' agost de 1972 i I'oc
tubre de 1973 . 
Entre I'o<.: tllbre d 'aqlles t any i el mai g de 1975, escriu els sis pocllles del 
L1ibre deis sis semi/s, que apareixcran el 1977 din s el tercer volulll de 
r Obra poelicff de Lli bres del Mall. AII/b vidres ff /a Sffllg. 

1975 Publica Cil/c esgrajia l .... (1 la I/wfeixa !wret, conjulll de cinc poelllcs cscrit s 
el setcmbrc de l'a llY anterio r. 
Lli brcs del Mílll inicia la publi <.: aci6 de l ' Obra j)oelicn de MiCjucl Maní i 
Poi amh L 'o/"re{ i !'escur("a. 

1976 Publica Q//adem de '·{Ical/ces, amb poellles redaC lal:-i duranl el 1975. 
Pub lica el scgoll volulll de l 'Obra ¡Joerica, EllIlIIg \'úllge, pel qual és guar
donal amb la LlclI'a d'Or. 

1977 Edila CriJll h;(I de de!llá, que conté poe ll"l es redaclals entre I'abri l i l'agosl 
de 1976, 
Publica Alllb \lit/res (/ lo .WlIg, tercer vo lulll de l'O!Jm poeliea de Llibres 
del Mal l. 
Apareix la revista de poesia ReducchJII s, del consell de redact:ió de la CjLlal 
és mcmbrc des d 'aleshores Miquel rvlartí i PoI. 

1978 Publica Esfimada M ar/o, Cjlle ¡lplega tres conjunts de poc ll1 es cscri ts entre 
I'ahri l de 1977 i el fcbrcrde 1978, 
Ed ita el volulll de narracions OJlltes de /0 v;Ja de N.. i allres IIm"/"(/Cio /ls, amb 
tex tos redactats ent re 1952 i 1972, alglllls pllblicats abans de manera espar:~;a. 
Tradueix, amb Ellli li Te ixidor. Joall Sahadur Gavilla, de Richard Bach. 
Oblé el premi Fastenrath pel conjunl de r obra. 
2 1-28 de maig: «Ara és dcma, Setll1ana Popular Miqucl Martí i PoI». orga
nitzada per la Comi ss ió de Cul lU r~l del PSUC, amb actes a Roda de Ter. Vic 
i Cen te lles. Prim er hOlllcnat ge popul ar. Rc fu sa e l Premi o Naciona l de 
POCSí,l o ren pe l Min istc ri el!: Cultura de l'vladrid. 

1979 Puhlica L'//Os/e il/.\"{)/i/, amb pOCIllCS redac tnlS entre el j uli ol i el novembre 
de 1978, 
Oblé el Premio de la Crítica per Es/imada Marra. 

El 'feal re Uiure de Barcelona es trena e l lllull tatgc Amb \lidres a fa ,'iOlIg, 

:-iobre poelllcs de Maní i PoI. 

1980 PlIblic l el qua rl VO IUlll de l'Obra Imetica d'Edicions del Mall , Les c!nres 
/](/ml//es, El volum co nté cllli bre horn onim, amb trenta-un poe l11es reclac
lats entre cl j uny i I' agost de 1979. 
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Canv ia de domic ili , se nse Illoure's de Roda de Ter: ara va a viure en una 
caS<l del carrer de les Escoles , e l Bl oolllsbury de l Ili bre que en po rt a el 
títo l. 

198 I Edi ta L'álll!Ji/ de lo/s e/s 1I111!Ji,s. que inclou poellles rcclaclats elll re I'abri l i 
el jUlly dc 1980. 
Publica la traducció dc NOl/o d' I~ Il1i1 e ZoJa. 

1982 Publica Primer lIibre de !3Ioo//{s!Jr /ly , quc conté pOCIllCS rec!¿lcl<.ltS entre el 
juliol de 1980 i el dcsembre de 19R l . 
Abril: J Sell11 <1 n<l Cultural. Home nat ge a Miqu e l Maní i Poi, la Seu 
d' Urgell. 
S'estrena, a Roda de Ter, la cantata El poble, amh IIClra de Miquel Mart í i 
Poi i ll11isica de Xavicr B~lUric r. 

HOlll en at gc, pro lllogul per un g rup d 'estudiant s, a l Para ni mr de [a 

Un ivc rsitat de Barce lona. 
Publi ca [a trnc!ucció de Frrlgor i 1II0r! de .Ioul/rdll :WI/,.¡c!(/. de Pablo 
Neruda. es trenad a aquel! any al Tca trc Lliurc dc Barcclona . Es pub lica 
l<l mbé la seV(1 traclucció de L 'l'd/l(,(/ciú se1llilJlcJ/ur! de Gustavc rlaubert. 
S'estrena al Te al r\.! Po lioram<l de Barcelona Due¡ pera wl.w/I ';olí. ele TOHl 
Kem pinski. en traducc ió de tvliqucl Maní i Poi i Emili 'fc ixidor. 

19X3 Li és alOrgaeb la Crcu de Sant Jordi per la GcncrJ I ilal de Catalunya. 
Ab ril : aCles d ' holll enatgc a Miqucl Maní i Poi, a 0101. 
Pub lica el conte L'olliversari, amh il·lustrJc ions ue Canne Solé Vcnd rell . 
Es publica la se va trauucció de les 7i'a[4edies, de Jean Racine. 
Oblé el pre l11i Ciut at de Barcelona per L'e/mbi, de lof.\' e/s ('ulI /; i,s, i el Josep 
tv1aria de Sagarra per la traducció de Les criades de .lean Gene!. 

1984 22 dej uny: rnor la scva Illuller. Dolors Fe ixas 
Publi ca Cill c !J0ellles d'illicillcúí, escrits en tre el dcsc lllbre de 1982 i e l 
gcncr dc 1983, i AJ/do/'m (pos/{{/s i o/u'es !JoelJles), dawt s cntrc cl julio! i 
el descmbre de 1983. 
En tre aqucs t any i el 1988 col· lahora Cll divcrsos perioelics i rcvistes. amb 
anicles rt.: fl ex ius i d'opinió. 
Dese lllbrc: es pub lica i s'es trena al Tcatre Romea de Barcelona I' adaptació 
de Miquel Man í ¡Poi i Ernili Te ixidor dcl drama de Freclcric Soler Bafalla 

de reilles. Es publica tarnbé la scva traducció de Les criades, de kan Gené!. 

1985 HOlll cnat ge institucional i popu lar al scu pob le, Roda de Ter. 
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Miqucl Man í i PoI. 



Publi ca Lfihrc (/'a/}seIJcies, amb poe mes dalals el j uli ol i l'agosl de 1984. 
Aplega di versos Ili bres ja publicats en el cinquc volUlTl de l'Obm poetico 
d'Ed icio ns del l'vhlll, amb la inclusió d'un rccull incdit, compost per di ver
sos conj unls de poellles i algulls d'csparsos j de circ um slancics . I'cdaclals 
entrc ! 980 i 1984; aquesl recul l, tÍlulat Per preservar la \'ell, és el que cló
na 11 0 m al volum. 
Nou canvi de domicil io ara a[ carrer de Josep C¡¡mina[s, de Roda de Ter. 

1986 26 de novcm bre: es casa amh fvlonlSerraL Sanso 
Publica e[ vo lu JIl de poes ia per a int~lI1 ts, iI·l ust ral per Carrne Solé YendrelL 
/JOf/ {J1'(~fif!, amb el qual guanya el prellli de la Genera[itat de Catalunya al 
mi llor texl per a inranlS. 
Tradueix COSpOI; Me/cior ; 8ulw:·mr, de Michel Tournier. 

1987 Publica Els hells r(lmiJls, arnh pocmcs datats entre I'agost de 1984 i l'abril 
de !9SS. Per aquest Ili bre li és atorgat el premi de pocsia Salvador Espriu. 
el e l' Ajuntalllenl de Santa Coloma de rarners. 
10 de 1I1ar((: pronuncia la confc rcnc i<l «A lgu ll cs cOlls ideraciolls sobre cxpe
riencia i pocsia», al Departlllent 01' Hi span ic ami Lalin Ame ri can Stud ics 
de la Univers ital de I3ri slol (publicada en 3l1glCs, «Somc re ll cc li ons 011 cx
pcriencc and poctry». i en I'original catala <t [a revisla I<edl/eeiol/s, 34). 
Publica cl scu ep i s t o l ~Hi crcu;lI amb Joan Yin yoli en el vol ulll Bafce/olla/ 

Nodo de Ter. 
Es publique n les scvcs lraclucc ions de FOnf{/.\· l l/a de pmfessió, 
d ' H. MOlHcil he t. i E/s Iladres de serrefS, d'Olivier Lécrivain. 
Puh licél qualrc p OC Ill CS, amb dibuixos de Pujolboira, sola ellítol ícams. 

19SB 23 de mar<;: pron uncia el preg6 del Mercat de[ Ram de Vico 
Obté el prcm i Ciu¡at de Barcc lona dc poes ia cala lana per Els hclls call1ills . 

18-21 ele novembre: ac tes d'hOlllcnatgc a l'\'liqucl fvlart í i 1'01, a Mataró. 
Edila Obertllra cata/{/I/o, primcr VOIU lll de mcmo ri es . 
Publi ca el contc EI/ loal/ Si/ene;s, il·lustral pe r Carrne So lé YCl1drel1. 
Publi ca SeljJOeJ/lcs d'Alldorra, amb d ibuixos dc M. Assumpció Ravemós. 
Des d'aquest an)", Comiss ions Obreres elc Catal unya convoca un prem i de 
pocsia sot a eln om dc Miqucl Martí i PoI. 

1989 Publi ca el segon volu lll ele mcm()ries, Dcfel/so siei/iw /{/. 
Publica el pr imer vo lum de [a nova Obra poetica, i1 Ed icions 62, Obm 
poetico/I. amb els Ili bres de poesía i paelnes esparsas redaelals entre 1948 
i 1971. 
Es puhli qucn les scvcs lraducc ions d'A repet, de J. K. Huys11l ans, i Poesies 

/lil/res, de Guillaulllc Apollinai re. 
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1990 Publica Tell!ps d ' illlerll/lli, Ilibre Clll C aplega Cjuatre rcculls elc pocllles re~ 

daclalS enlre 1986 i 1988. 
Es pllb li c¡l la scva tradllcció d'lI'of/lle, pril/cesa de [JoJ'gol/ya, ele \Vit olel 
Gombrow icL 

1991 És reco llegut alllb el Premi eI ' Honor dc les L1cu'cs Catalanes. 
Publ ica Sufte de Par/avii seguit d' AIgtÍ que espera. El s dos conjunl s de 
pOClll CS d ' aquest vo lulll van ser rcdactats entre e l fcb rer i el se tc lllbre 
de 1990. 
Publica el volulll Obra poetical2 , que aplega els Ilibres ele poesia reclactats 
enlre 1970 i 1980. 
L i és alorgal el prcmi Noss idc Internac ional a la Val! d 'Aosta. 

\992 JUll tamcll1 amb Ernesl Altés (gra v<lls) publica la carpeta El silenci, Qllill:e 
,'ariacio/ls-7{mklls. 

Es puhlica cl vo lul11cl Ol/ze lOlIktlS (csc rites el Ilun; de 1990), amb gravats 
ori gin als de M, Assurnpció Ravenlós. 
És nomenal pcr la Inst itució de les Ll etres Catalanes «escriptor delm cs» de 
febrer. 
Li és atorgada!él Medalla de Oro al Méri to en las Bellas Artes pel Mini sleri 
de Cul tura espanyol. 
Guanya el Prcmio de la Crítica pe!' Suire de Pnrla l'ii. 
S'insl<'l l·l<1 en Ull Il O Ll pis. sobrc el Ter, al carrer de Sant A lllOlli M, Ciare!. 
de Roda. 

1993 Publi C<l Obro jJoi!tica/3, que incloll cls llibres de poesí a rcdaclats cntre 
1980 i 1990. 
Col·la bora en el lIibre de Kim Domc ne i Josep M . ponall eras, SO/Tes, 

lIJelJl()ria, alllb Scl pocmcs redaclals el jll ny d'aquell <t n)', 
Redacta les Il e lres del trebn ll Illu s ical de Lluís Llach V II pOli' de mar 
!J{{/\'{/, 

1994 Edita VII !¡¡vem pfácid, <1mb poellles redaclals entre el ll1ar~ de 1991 i el 
desembrc de 1993, Per aquest lIibrc guan ya el premi Josep M, L1ompan. 
Es publica La lIit (Ol/z.c !/({iklÍs). amb gravats origí nals de MiqucJ Plana. 
Maig: ac les d ' homenalge a Miquel Marlí i Poi a Ripoll. 

1995 És gllmdonal amb el Prellli de la Institució de les Lletrcs Catalanes i obté 
un nou Premio de la Crítica per VII !Ii vem plácid, 
Campan les IIc tres de l disc PU/Tem de L1uís L1nch. 
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1996 Pub li ca el volum P(lpen· dO/llesl ics , amb una tria deis seus an icles a la 
premsa. 
Abril : ¡lctes d'homenalge de is es tudiant s universitar is en di verses uni versi
lals deis p <.úsos Calalans. 
La Universi tat Autonoma dc Barcelona convoca per primera vcgada el pre
mi anual de poes ia Miqucl Ma rlí i PoI. 

1997 Publi ca Uibi"e de les so/iwds, quc conl é poemes redactals ent re el ma ig 
de 1995 i el rebrer de 1997. 
Tradueix els pocllles de Fi{astmche /III/g/Ie e corle, de Gianni Rodari , una 
pan de is qua ls són plIb li cats en el volum Filas/mfes, amb iI· lustraci ons 
deis all1J11nes de l'escola El Pu ig, d'Esparrcgllcra. 

1998 Dc l 23 al 25 ele man;: hOlllcnatgc a la Un ivcrsilm ele les Ill es Balears. 
7 -8 d' abri 1: és homcnatjat pel Govcrn d' Andorra. 
Rcp el Prcm i Nac iona l de Lite ratura, al orga t per la Gen eralilal de 
Catalunya, pe l Llibre de les so!ituds. Pe! mateix lIibre obté el Prcmi dc 1::1 
Crítica Serra d ' Or. 
30 de sctcmbre: pronullcia la 11 i ~ó inaugu ral del curs acaelemic 1998- 1999 
a la Un ivcrsitat Autonoma de Barcclona, titulada Lu poes;a, el/cara. 

5 d'oclubre: pronuncia la Ili <;ó inaugural de l'EscoJa Universita ria de 
CiCllCics de la Sal ut de la Univcrsitat de Vi co 
Del 13 <t I 15 d 'ocwbre: ac les (j ' ho111cnatge::l Miquel Martí i PoI al Cen lre 
d'Estudi s Catalans de la Univcrsit<t t Paris IV-l a Sorbonne . 
És proposat C0111 a canelidat al Prellli Nobel de Literatura pel Govcrn 
d ' Andorra. 
Publica cinc poell1cs cn la capsa d'Enric Miralles Cinc eshossos de po.\"s i
bIes v({riaóo/l s II/ e/({ng ioses. Compon villl- i-qua trc haikús per a {(Apunts», 
una exposic ió de f'otografies de Molltserra t Sans, a Roela ele Ter. 

1999 Pub lica Bon fJrqfi"!! i Pe /' !/Inlts OJlys!, alllb i!·lustrac ioll s ele Ca rme So lé 
Vendre ll , acolllpi.lnyat (j ' un CD amb música ele Tot i Soler i veu de Cinta 
Mass ip i TO(i Soler. 
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UAB DHC/46 

Acte d' investidura 
com a doctor honoris causa 

del senyor 
Miquel Martí i PoI 

14 d'abril de 1999 

Cni\'ersital Autonoma de Barcelona 



1. El rectOr, l'Excm. i Mgfc. Sr. Caries Sola, obre I'acre i diu: 

Constirueixo aquest claustre, avui dia 14 d'abril de 1999, 
per tal d'investir doctor honoris causa el senyor Miquel 
Martí i Poi, i deITlano al doctor Enric Marín, secretari 
general d'aquesta Universitat, i al doctor Jaurne Aulet, 
padrí del doctorand, que el vagin a cercar. 

El padrí i el secrerari general surten a cercar el nou doctOr, 
que entra a la sala i és rebur a peu drer per tots els assrstents. 

2. El rectOr inicia la sessió diene: 

Es declara oberta la sessió. Té la paraula el secretari general, 
que llegid I',,-cord pel qual es concedeix el títOl de doctOr 
honoris causa al senyor Miquel Martí i PoI. 

3. El secrcrari general procede ix a la lectura de I'acord 
de la Junra de Govern. 

4. El rectOr dóna la paraula al padd: 

El doctor Jaurne Aulet, padrí del doctorand, té la paraula. 

5. El padrí llegeix el seu discurs i conclou amb les paraules 
següents: 

Per tor aixo, Excel·lentíssim i Magnífic Rector, 
sol· licito que s'atorgui el grau de doctor honoris causa 
al senyor Miquel Martí i PoI. 



6. A continuació, pren la paraula el rector, fa el lIiurament del 
diploma al nou doctor i li imposa la m edalla, tot dient: 

Heu estat designat doctor honoris causa pec la Junta 
de Govecn de la Univecsitat Autonoma de Barcelona i, 
com a sÍmbol, us lIiuro aquest diploma i us imposo 
la medalla de doctor honoris causa. 

Us admeto i us incorporo al Claustre de la Universitat 
Autonoma de Barcelona. 

7. A co ntinuació, e l rector d ó n a la paraula al doctorando 

Té la pacaula el Sr. Miquel Maní i PoI, el qual pronunciara 
la lIic¡:ó magistral en aquest claustre. 

8. Llic¡:ó mag istra l del S r. Miguel Maní i PoI. 

9. Discurs d e c\oenda del rector. 

10. Inrerpreració del Gaudeamus 19itur, a carrec del Cor 
d e la UAB. 

11. El rector diu: 

S' aixeca la sessió. 



Gaudeamus Igitur 

-
El, Cm (;7 Cm B~ - . :~_' 

-~ jl$·l: :~ . -. 
~ 

: 

~ 

\ 

" 
St'm-per sio' in no .' ... r. 

#Gaudeamus Ibirur, 

Juvene.s dum sumus;/! (bis) 

POSt Jucundam JuvemU(em, 
POSt molesu m senec[utem, 

~Nos habcbn humus JI (bIs) 

mul', I So~ tlt_ b,' -

", Sem_ptr sinl 

-'-'" 

11 

ItUbisunr, 'luí ante nos, 

In mundo fuere ?# (bis) 

Transeas ad superos, 

Abeus ad ¡nfeeo!>, 
#Quos si vis videre.# (bis) 

.- , 
~il "O IDUS. 

;, n, 
• a • 

1II 

#Vivar academia, 

Vivar profesores. N (bis) 

Vivac membrum quodJibet , 
Vivan[ membra quadibct, 
ir$emper sint in nore.N (bis) 
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