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Al cap de deu anys, i en ple-
na vigència de la seva obra, 
és un bon moment per re-
cordar en Miquel Martí Pol. 
No vull amagar que encara 
no he paït que aquest Mi-
quel sigui el que vaig co-
nèixer quan era una noia de 
17 anys. Ell ja era un poeta 
premiat i tenia una fi lla, la 
Maria Àngels; en Jordi va 
néixer força més tard.

Deixeu que us expliqui la 
història de la nostra amis-
tat. La Carme Crous i jo 
érem dues noies rodenques. 
Unes noies que fàcilment 
se’ns podia reconèixer en 
el poema del mateix Martí 
Pol “Inventari del poble”: 
botigueres, cine setmanal 
(dues pel·lícules i Nodo), 
missa, Acció Catòlica... i 
tot el que formava part de 
la vida rodenca que tan bé 
retrata en Miquel. La gent 
del poble tots ens conei-
xíem, també a en Miquel. 
Però un dia –sempre hi 
ha un dia especial, que 
marca potser la trajectòria 
personal– vam anar a casa 
seva, al Serrat, de la mà 
d’un vicari (d’aquells que 
en dèiem “progres”) i d’un 
mestre. No sabíem què hi 
anàvem a fer, potser fugí-
em del tedi del diumenge 
a la tarda. Va ser la primera 
tarda de diumenge diferent. 
Sortosament en van venir 
moltes més.

En Miquel era una persona 
especial. Vull dir, en primer 
lloc, que era un savi, un savi 
forjat per l’esforç personal 
a base d’hores de lectura, 
d’audicions, de reflexió i, 
especialment, d’escriptura. 
Sorprenia la seva diversitat 
d’interessos. Li agradava 
compartir-ho amb amics, i 
això ho comprovàvem diu-
menge a diumenge per la 
varietat d’assistència. Al-
guns érem “fixos” com la 
Carme i jo, i en Miquel Obi-
ols (que s’hi va afegir ben 
aviat), en Moisès Sallent, 
en Pep Bermudo, la Dolors 
Feixas, l’Emili Teixidor... 
També hi assistia molta 
altra gent que podríem dir-
ne de visites esporàdiques 
o puntuals, que ens sorpre-
nien favorablement.

La memòria no em falla 
quan vull recordar situaci-
ons viscudes al seu costat. 
El veig escoltant chanson 

française i encomanant-nos 
la seva passió (a la Carme 
i a mi ens va seduir fi ns al 
punt de convertir “Milord” 
d’Édith Piaf en la nostra 
cançó preferida, que es-
coltàvem a tot volum. En 
aquest moment, molts 
joves havien descobert El 
Dúo Dinámico).

En Miquel també cantava, 
tocava la guitarra i compo-
nia. Crec que el crit d’“Al 

vent” de Raimon el va 
despertar com a composi-
tor, perquè va començar a 
experimentar amb poemes 
propis i d’altri. Recordo 
especialment el seu poe-
ma musicat “Si ens besem 
pels carrers...” i un de Pere 
Quart que a en Miquel li 
agradava per la ironia que 
contenia, “Borrissol d’àn-
gel”. Era una música que 
tenia reminiscències de 
Brassens, Brel, que tant 
havíem escoltat. Sovint les 
sessions acabaven cantant 
alguna de les cançons com-
postes pel mateix poeta.

No puc obviar la satisfacció 
que encara ara em produeix 
el fet d’haver escoltat poemes 
inèdits, llegits per ell mateix, 
amatent a les nostres reacci-
ons i atent a la musicalitat de 
la llengua. Ara són poemes 
en boca de molta gent, que 
els ha fet seus. Quin privilegi, 
el nostre!

Moltes vegades, les seves 
propostes ens sorpreni-

en per agosarades, però 
sempre les seguíem amb 
ànim de descoberta. Re-
cordo especialment el dia 
que vam fer una lectura 
de l’obra de teatre de Io-
nescu “La cantant calba”. 
Aquells diàlegs absurds em 
sorprenien, crec que els vi-
víem com una trapelleria 
entre nosaltres i el públic 
de Roda, que estava acos-
tumat a obres més clàssi-
ques, amb argument. No sé 
si, en aquell moment, uns 
i altres ho vam entendre, 
però tant el públic com els 
actors ens ho vam passar 
molt bé.

Amb els anys, tot va can-
viar. En Miquel convivint 
amb la malaltia. La Carme 
i jo seguint cadascuna la 
seva via.

L’amistat, però, va durar 
fi ns al fi nal de la seva vida. 
Quan, ja malalt, l’anàvem 
a veure, també ens mostra-
va poemes, acabats de fer, 
però aleshores érem nosal-

tres els lectors. Respecte de 
les lectures dels primers 
anys, ara ja érem consci-
ents que aquells poemes 
agafarien gran volada. En 
Miquel els donava via lliure 
i nosaltres teníem la segure-
tat que arribarien a moltes 
mans, per ser fi nalment de 
tothom.
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