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La reflexió sobre el genere poétic com a forma singular d'enunciado ha desenvo-
lupat de bell nou un interés especial en el panorama crític actual, entre d' altres aspectes, 
per la importancia de la perspectiva i la veu poemática, i el conjunt de possibilitats i 
problemes que es deriven de Pus deis indicadors i marcadors discursius. Les relacions 
entre figures resultants de la textualització de P autor, el possible caire autobiográfic de 
la poesia, la presencia o no de certs indicadors d'enunciataris o Porganització a partir 
d'altres veus son aspectes que encara enceten consideracions a l'entorn de la caracte-
rització del text poétic. 

La presencia del jo, la marca de la primera persona gramatical, sovint no solament 
constata de manera explícita com a testimoni alguna cosa externa a si mateix, sino que 
també i sobretot és explícitament el protagonista de la ficció, el subjecte en la seua 
expressió principal. Així Penunciador es presenta com aquell que conta, des de la 
ficció, en primera veu la seua propia experiencia, amb Pestrategia de la confessió, 
respecte al lector, i la de la reflexió, respecte a si mateix. La veu lírica fet i fet esdevé 
íntima, interior, aparentment auténtica, i pot remetre no a un hábil poeta sino a un home 
que s'expressa sincerament, amb qui es pretén confondre. El verisme aparent proveeix 
d'un caire autobiográfic que no solament connecta amb la figura del poeta sino sobretot 
de Pautor empíric de qui de vegades s'introdueixen -com en el cas que ens ocupa-
algunes dades fácilment identificables. 

Caplletra 22 (Primavera 1997), pp. 153-168 
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El tu singular, intratextual, en canvi, remet al subjecte protagonista diferencial, 
sobretot amb 1' estrategia de la interpel-lació. La segona persona aporta un grau dialogic 
al text molt mes marcat, peí to conversacional, i esdevé interlocutor. Hem d'observar 
que el tu no sempre supleix el jo -explícit com a personatge o implícit com a 
enunciador- sino que mes aviat son copresents: existeix un interlocutor o personatge 
interpellat en tant que hi ha un enunciador que s'expressa i l'invoca; al capdavall el jo 
parla amb un altre. La meditació, dones, es presenta com a conversa, amb un to menys 
subjectiu, mes objectiu i eficac, mes versemblant, una confessió compartida en qué 
1'interlocutor invocat sovint mai no intervé. 

Tanmateix 1'apostrofe deixa pas sovint al desdoblament. El tu no solament pot ser 
algú diferenciat sino també un desdoblament o un alter ego. No sois Ronsard es dirigeix 
a Cassanda o Ausiás a. plena de seny, sino també aquest tu pot esdevenir el correlat i 
complement de qui parla, protagonista invocat en segona persona: hom parla a si mateix 
com si fos un altre. Aquesta copreséncia implica un desdoblament i també una 
fragmentado. I una despersonalització de 1' enunciador a favor de la ficcionalització del 
personatge. Clivellat el poeta, el jo esdevé explicitació de I'enunciador, creador 
responsable de l'enunciat, mentre que el tu funciona com a ésser analitzat, personatge 
protagonista. La introducció d' aspectes biografíes de vegades, que poden ser fácilment 
esbrinables en el personatge i identificabas amb Fautor empine, remet a Festratégia 
del desdoblament i fins i tot a la construcció d'un alter ego. 

El cas de la tercera persona, tot i que no ens hi detindrem, ens porta al fet que algú 
ens parla del que viu i veu, des de fora, malgrat poder explicitar-se, com a enunciador, 
personatge o testimoni, sempre distant, objectivament. També en aquest cas podem 
observar un desdoblament encobridor de qui enuncia en un subjecte esdevingut ell. 

La producció de Miquel Martí i Pol és un deis casos mes representatius en la poesia 
catalana actual de Felaboració d'una meditació permanent amb una construcció 
dialogada mitjancant marques personáis. Aquesta conversa sobretot es fonamenta en 
el joc i intercanvi d'indicadors poemátics -i de persones gramaticals- i en la construc
ció d'algún alter ego. Els fidels lectors d'aquesta obra hem pogut resseguir una 
evolució que passa des d' una confessió personal i singular quasi religiosa o metafísica 
a la proclama compromesa plural de denuncia compartida, i després, amb la malaltia, 
al refugi en la intimitat del subjecte líric, mitjancant diverses estratégies discursives. 

El punt de partenca en Fevolució de Fescriptor que ens ocupa fon sobretot el de la 
confessió del jo, durant la fi deis anys quaranta i els cinquanta, per després, durant els 
anys seixanta, assolir plenament un nosaltres resultat no sois de Festratégia de la 
pluralització del jo sino, a mes i sobretot, del tractament de Fexperiéncia compartida 
i solidaria. Aquest període implica també F ús de l'ell, és a dir, el relat distant d'uns fets 
viscuts com a testimoni objectiu. Arran de la descoberta de F esclerosi múltiple, aquesta 

154 



Marta o la lluna percudida. A propósit d'una conversa poética de Miguel Martí i Pol 

poesía palesá el refugi en la intimitat, la qual és revisada mitjancant el desdoblament 
i 1' aparent diáleg entre 1' enunciador-jo i el protagonista-tu. Llavors el poeta conversava 
amb si mateix, sovint la ment amb el eos o a l'inrevés, de manera permanent. El 
rendiment del tu com a resultat de la imatge d'espill que reflecteix els problemes del 
jo i alhorapermet analitzar-los mes objectivament, és a dir, lacreació d'un tu personatge 
interlocutor intratextual, ha estat d'alló mes freqüent i característic de la poesia 
martiniana d'encá deis anys setanta. De fet, podem constatar en aquesta etapa de la 
descoberta i posterior acceptació de la malaltia que sois de vegades el tu manté la 
distancia respecte al jo i respon al capdavall a un apostrofe líric diferent a l'enunciador. 

Una primera estrategia, dones, que defineix bona part de la poesia del de Roda 
escrita després de 1970 és el desdoblament que s' estableix i 1' aparent diáleg o conversa 
que possibilita entre l'enunciador i el personatge interlocutor. Ja el primer poema del 
Ilibre del canvi a un nou període, Vint-i-setpoemes en tres temps (escrit entre 1970-71 
i publicat el 1972), presenta ben clarament aquesta intenció de metamorfosi -no sois 
temática sino també discursiva- que després desenvolupará mitjancant el desdobla
ment o la construcció d'un alter ego. Aquest primer poema invoca el vosaltres com a 
personatge vocatiu, audiencia i públie, destinatari intratextual, perqué siguen especta-
dors i testimonis de la triple confessió: la metamorfosi de jo en un altre («Mireu-me bé: 
sóc 1'altre»), esdevinguda per l'aparició de la malaltia («algú m'ha omplert de vidres/ 
tota la sang»), i Parrelament insubornable i existencial en la poesia («escric per 
sobreviure»/ «adollo mots/ i els mots em purifiquen»). Les imatges de / 'altre, per al jo, 
deis vidres a la sang, per a la malaltia, i de la veu per a la poesia, son tres directrius que 
s'han iniciat i de manera autotextual romandran com a essencials en bona part deis 
llibres de la década setantina: 

Emergiré de mi mateix el dia 
que un vent terral 
m'eixugui els ulls. Son altes 
les espases de foc 
d'aquesta lluita 
que em serva dret 
comtra la por i el somni. 

(1) Postulem un període 
en l'evolució del poeta, el de 
plenitud, que abraca des de 
1970 fins a 1984, i que es ca-
racteritza sobretot peí tránsit 
entre dos pols o cicles: el de la 
malaltia i el de la poesia. 

Mireu-me bé, 

mireu-me bé: sóc 1'altre. 

Ara bé, / 'altre será un tu indefínit durant bona part de la década fins que assolirá una 
plena concretització en dos reculls consecutius i emblemátics de la fi deis setanta, quan 
ja la malaltia ha estat superada i de fet podem parlar d'una subetapa o moment de 
vitalisme en l'evolució de l'autor, i d'un cicle de llibres sobre la poesia i la creació, 
perqué el tema dominant aleshores ja és aquest.' Aquests dos reculls son Estimada 
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Marta (1978) i L'hoste insólit (1979). Ambdós personatges, l'hoste i Marta, provenen 
de molt abans i assoleixen la plenitud de construcció d'aquell altre solament possible 
mitjancant la valúa de la paraula que permet bastir una realitat subjectiva, tan válida 
com l'objectiva i quotidiana, en qué tot és possible i essencial per a la vida. La 
imaginació i el desig completen, dones, la realitat. Si la construcció de l'hoste és, en 
aqüestes coordenades, insólita, també ho és l'agosarada Marta, un alterego que, d'una 
banda, permet un altre cop el diáíeg mes íntim i, a mes, vehicula el desig i la plenitud 
del poeta. 

L'any 1978 Miquel Martí i Pol va publicar el seu llibre mes famós, el qual ha 
esdevingut una fita d'éxit important en el panorama editorial de poesia catalana: 
Estimada Marta.2 La divulgado de 1' autor durant la fi deis seixanta i 1' inici setantf com 
a compromes respecte al régim, la participació activament en la caneó, la presencia 
posterior ais mitjans de comunicado i sobretot la malaltia per a tota la vida, son 
aspectes que cal teñir presents a l'hora d'intentar avaluar les causes d' aquesta 
sorprenent difusió. I, a mes a mes i concretament en aquest volum, la inflexió definitiva 
que suposava respecte a la vivencia i superado de la malaltia. 

El recull fou escrit entre marc de 1977 i febrer de 1978. Consta de tres parts, «Set 
poemes d'aniversari», «Capfoguer» i «Estimada Marta», respectivament de set poe-
mes, numerats i sense títol, escrits entre marc i abril de 1977; vint, sense numerar i sense 
títol, escrits entre el 22 de juny i el 4 d'agost del mateix any; i quinze poemes numerats 
sense títol, escrits entre novembre de 1977 i febrer de 1978. A priori és un reculí 
heterogeni ja que totes tres parts son aparentment, malgrat aquesta considerado per 
1'autor, independents i alhora complementarles i teñen una clara entitat propia. A mes 
a mes, no ho oblidem, el llibre anava precedit d'un próleg de l'autor en qué explica i 
justifica el perqué del volum. 

El próleg sima el llibre com a resposta i canvi a una evolució personal respecte a la 
malaltia. El poeta parla de tres fases en la malaltia, la davallada, Pestabilització i 
l'adequació a la nova situado, que enceta diferents possibilitats. En aquest procés la 
interiorització, la reflexió i la poesia, segons Fautor, son cabdals per a 1'evolució 
personal i, enconseqüéncia, literaria. El distanciament, Pobjectivitat i la universalitza-
ció de l'anéctoda, també. D'ací la celebració del seté aniversari de la malaltia, a la 
primera serie, amb els set poemes irregulars en qué predominen els decasíl-labs; la 
reflexió poética, de la segona serie, amb els poemes breus; o bé el desig amorós, de la 
tercera, mitjancant els quinze poemes de désset decasíl-labs aguts, que remeten per la 
formalització idéntica ais Cinc esgrafiats a la mateixa paret (1975). Al capdavall 
Pacceptació de la malaltia i, per tant, superado, enceta una nova situació en qué la 
reflexió i la poesia esdevenen el centre de P existencia i permeten i possibiliten 
Paparició del desig. El próleg, de l'autor, tracta dones de vida i poesia, ambreferéncies, 
ben mirat, autobiográfiques. 

(2) L'obra havia venut en 
el primer mes d'edició mes de 
dos mil exemplars; i en les onze 
primeres edicions, realitzades 
en tretze anys, mes de quaranta 
mil (Farrés 199 Ib). Amb la dot-
zena edició, el 1992, va arribar 
ais cinquanta mil (Sarda 1992). 
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El títol del llibre coincideix amb el de la tercera serie i ens remet a un excepcional 
^. **« interlocutor femení amorós a qui es dirigeix intratextualment la reflexió afectiva i 

sobretot el desig. No podem pas ignorar la proximitat fónica del nom d'aquest 
¿" * personatge fictici amb el primer cognom de ['autor (Martí) i amb dos mots importants 

V I " j proxims en aquesta obra: d'una banda, malalt(a), i de l'altra, mar. El primer, per 
í «• *Í l'equivalent en qualificació femenina a l'estat personal; i el segon, segurament menys 

W^ají? significatiu, perqué és un mot recurrent al llarg de recull i perqué evoca el recomenca-

J
"1^ t ment constant del desig. Ja hem indicat que la primera serie celebra l'aniversari seté de 

f la realitat de la malaltia, amb qui el poeta comparteix la vida i, per tant, esdevé ja 
•/ - -'$ • , Í estimada. Marta, la vehiculació del desig, sorgeix del poeta i anuncia noves possibilitats 

yU&h • J¡j|g? i i expectatives. Enmig deis pols de la malaltia celebrada i de Marta, entre la realitat i el 
"v '$%•' ' desig, rau la transformado, possible només per la poesia del capfoguer: la segona serie 

•£JF~I -*\ of ' * del recull és metapoesia i alhorafrontissaque permet el salt, en una mena d'estructura 
del correlatiu verbal d'Eliot, a Fimaginan. 

Els decasfl-labs dominants en els set poemes d'aniversari s'inicien amb una 
heterogenia apel-lació a un tu interlocutor, desdoblament que serveix per a oferir-li la 
reflexió del jo protagonista i l'anunci d'una nova actitud: «Mira'm els ulls i oblida el 
eos feixuc». Després deis set «any s del desgavell» el jo anuncia el «retorn», «tenac com 
sempre» amb una renovada forca i un incommensurable vitalisme («sobrevise, aigiies 
amunt del somni»). Aquesta fermesa derivada de Vassumpció del passat i la creenca en 
Fesdevenidor possibilita des de l'autoanálisi el bastiment esperancador d'un futur. Els 
vuit decasfl-labs del segon poema revisen el present des de Fassumpció de les 
coordenades i l'enriquiment, per concloure sentenciosament que tot és possible 
mitjancant la hipérbole dirigida a la persona invocada: «Alcant els punys pots percudir 
la lluna». Amb aquest vers el locutor confirma que el tu a qui invoca sovint com a 
interlocutor de la reflexió és ell mateix, Faltre que se n'ha fet en el temps, que integra 
les expectatives del futur, i a qui convida a la revolta (suggerida pels «punys») i a 
temptar Fimpossible («la lluna»). La lluna simbólicament remet a la transformado 
periódica i al can vi cíclie, a la dona, i en la foscúria nocturna, a la imaginado, la fantasia 
i la creació. La transformado suggerida mitjancant la poesia és el que ens ofenra a la 
tercera secció del llibre amb la introducció de Marta-dona. 

El tercer poema insisteix en les noves possibilitats a «travessar amb un pas a Faltra 
banda» i tempta el tu perqué ho faca. Només des del risc hom pot continuar endavant: 
el tránsit, permanent ja, será entre el jo i el tu com a dos pols. del mateix. Merttre el jo 
implica el bagatge del passat, el tu comporta la riquesa del demá. És, pero, el quart 
poema el que convida a desfer-se del passat: «No t'ennueguis amb records. Set claus/ 
barren set portes (..,)» i el parlant, correlat del poeta, exhorta el tu protagonista a 
Fautoconeixement mes profund i a viure la nova situado amb intensitat: «Llenca les 
claus i apren-te mes encara». Malgrat la incertesa del present i la desconeixenca del 
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futur, tots dos s' anuncien esplendorosos, mitjancant un nosaltres compartit, com diu al 
poema cinqué, perqué poden ser «plens de símbols, de veus i de banderes». La mar 
Uunyana preserva «enea i enllá deis somnis», al poema següent, d'hexasíllabs, i amb 
la fermesa i la creenca «allí on conflueixen/ ulls i desig, hi esclaten/ tots els colors 
possibles». Al darrer, el seté, es ratifica aquest arrelament mes ferm que permet creure 
en totes les possibilitats i les expectatives del demá perqué aquella «lluna/ tramunta, 
ardida, totes les carenes». 

Els set poemes d'aniversari celebren amb insistencia, mitjancant un número que 
esdevé mágic, l'adequació a la nova realitat que desvetlla noves i riques possibilitats 
de viure positivament amb creenca i arrelament en el present i en el demá.J El número 
set simbolitza el cicle, l'ordre complet, les direccions de l'espai i de l'estrella resultant 
del triangle i el quadrat, el dolor (Cirlot 1988:333); i recurrent en els set poemes s' aplica 
ais anys, a les primaveres, a les roses, a les claus i a les portes, ais graons, a les ratlles 
i a les esferes, i finalment ais pollancs d*un «riu imaginan». La xifraés commemoració, 
superado i mágicament sortilegi: és el número del dolor i també de la sort i l'esperanca 
a qué s'encomana abans del joc (abans de llancar els daus amb el gobelet, com fará a 
1' inici de la segona part). I es predica d'elements torca positius: els anys, les primaveres 
i les roses remeten al pas del temps, a la superació positivament de fases anteriors 
intenses pero alhora fugaces. El mateix ocorre amb els graons (de 1'escala vital queja 
es davalía), les ratlles (que es creuen) o les esferes que s' assoleixen. Les claus i els panys 
remeten ais compartiments que cíouen deis moments i ámbits del passat. I, finalment, 
els pollancs evoquen el tránsit del riu que inexorable corre cap a la immensitat deis 
somnis, en direcció a la mar. El passat apareix com a record i vivéncies, aprenentatge, 
i el futur com a indefugible, com a continuació del present incert. La primera serie és, 
dones, l'adéu al passat i l'aposta ferma peí present-futur, solament possibles per la 
paraula i peí fet d'alliberar-se de si mateix en optar per la construcció d'un altre. 

El jo amb exhortacions i sentencies invoca i provoca mitjancant formules 
instruccionals el tu desorientat -interlocutor- perqué transforme la realitat i amb una 
renovada actitud aprofite amb imaginado i creenca les noves possibilitats que li ofereix 
la vida. El jo s'involucra íhtimament amb el tu. Al capdavall, aquell que sap (el locutor) 
guia l'indefens (el protagonista). Comptat i debatut, el conjunt de la serie és 1'exhor
tado al canvi i a la transformado del tu, que és al capdavall el desdoblament del jo. El 
jo es despersonalitza i el tu al-legóricament remet a 1' autor empíric de qui hereta dades 
biográfiques com ara la malaltia. El jo, seguint el principi de la reducció fenomenolo
gía, es desvincula progressivament d'alíó mes personal i s'instaHa en la consciéncia 
d' un espectador neutral. En el rerefons el poeta conversa (reflexiona) amb si mateix per 
tal de convéncer-se mes objectivament que tot és encara possible en l'espai construit. 

El text permet diferenciar ben clarament aqüestes dues persones gramaticals, el tu 
i el jo, que de vegades confegeixen provisionalment un nosaltres (com al poema 
cinqué). El jo discursiu assumeix i tradueix el to instruccional del poeta, del qual és el 

(3) Sobre el valor simbó-
lic deis números en Martí i Pol 
son ben interessants les refle-
xions de Ramón Pinyol (1979) 
i AntoniTurull(1980). 
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correlat intern. Es, dones, qui dirigeix i ordena, qui parla des de 1'experiencia i la 
coneixenca: té una dimensió alhora interior i exterior al text. El tu, en canvi, és, sobretot 
a partir del poema quart, el protagonista. De fet, la introducció del jo en el text és 
complementaria a l'existéncia del tu a qui orienta: el tu és la ficcionalització d'una 
realitat de l'autor, l'equivalent de l'home set anys malalt a qui la veu responsable de 
l'enunciat instrueix en el canvi i la reorientado vital. Tanmateix no podem pas oblidar 
que tots dos indicadors teñen uns lligams indefugibles, com les dues cares de Fautor: 
el poeta i l'home malalt. 

«Capfoguer», el títol de la segona serie, és a la llar de foc cadascun deis ferros o les 
pedrés que sostenen els tions. Al llibre el capfoguer és el centre, el punt d'inflexió, el 
sosteniment del recull ja que funciona com a indefugible frontissa entre la primera i la 
tercera secció. Si bé la primera serie s'havia centrat en la nova consideració de la 
malaltia, la segona aprofundeix respecte a la poesia. Els vint poemes breus de 
decasíl-labs proposen, com ha subratllat Pere Farrés (1979 i 1983), la voluntat d'ofici 
i la doctrina literaria de l'autor, oferta com una proposta vital d'existéncia en qué la 
paraula serveix d'arrelament i de suport ja que es converteix no solament en la tasca 
quotidiana de realització d'una vocació sino també i sobretot en la possibilitat mes 
ferma de transcendir els límits estabíerts peí eos i poder assolir totes les parcel-les de 
la realitat interior i de la imaginació. La poesia, la paraula, els mots... sostenen en tant 
que mantenen i desenvolupen el caliu de la creenca en la vida, de manera que funcionen 
com veritable suport de l'experiéncia. «En cada mot m'hi jugo l'existéncia», sentencia 
el poeta en un deis versos mes famosos de la serie. L'ámbit d'aquesta proposta és el 
bastit en la tarda vital del poeta. 

La secció s'enceta amb un breu poema que introdueix el parámetre del mar, l'espai 
immens que recomenca i permet noves possibilitats si hom s'M arrisca. El risc es 
presenta mitjancant la sort, identificada com a «maliciosa» amb una noia templadora 
d'ulls clars, encara en tercera persona, que omple d'intensitat i plenitud la vida que 
resta. La temptació del joc és al capdavall alió que s'ofereix al jo protagonista: «Agito 
el gobelet/ i llanco els daus». La imatge de la partida de daus és l'alternativa solitaria 
en la tardor vital. Si la sort és una noia, el joc rau fins i tot a considerar «records que no 
he viscut» i que confegeixen «moments de vida il-limitada i clara». 

Aquests omplen la vida, omplen la tarda i el capvespre. Pere Farrés (1979) remarca 
les coordenades de la tarda i el capvespre en aquesta serie i en la poética que s' hi exposa: 
la poesia entesa com a válida i solidaria per a tots i no solament com a suport vital de 
l'home escriptor en la seua davallada temporal. La naixenga del poema contamina el 
capvespre. La paraula és un joc arriscat al qual cal jugar plenament, a tot o al no-res. 
Després de la incertesa de l'espera, el tercer poema reivindica la poética de l'equilibri 
i l'harmonia, del despullament i l'autenticitat: «Cap gest sobrer./ Tot mesurat i breu./ 
L'ordre perfá la solitud extrema/ i converteix el joc en profecia». Cal, pero, conéixer 
bé les regles («liéis d'antiga procedencia») i cal aprendre bé deis altres («recullo les 
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engrunes») per tal de poder dur endavant la propia proposta, sorgida de la solitud mes 
profunda i alhora compartida: «No desistiré/ ho faig per mi i ho faig, també, per tots». 

Aquest tipus de poesia despullada és l'opció personal per tal d'assolir les riques 
possibilitats, L'arribada del capvespre permet les primeres transformacions mágiques, 
és el moment de la creació i, per tant, de la transfiguració: 

Un fose accent, una fosca presencia 
prou persistent, tanmateix, per somoure 
l'aigua quieta del pou del capvespre. 
Un fose accent, una espiral insólita 
que engendra mots i els engoleix alhora. 
Toca amb les mans tot aquest munt de cendra. 
A Pempedrat del mar hi neixen fulles 
i al bosc ombriu hi nien tots els peixos. 
Dret i revés s'empelten i es confonen. 

(«Capfoguer», quart poema) 

El missatge del fragment presenta la transformado plena assolida pels mots en 
creixenca permanent. De la cendra, el que queda d'allo consumit, naix l'impossible i 
aleshores es permet l'intercanvi figurat: a la mar creixen fulles i ais arbres peixos, en 
un creuament exemplar. Perqué sois així, com diu al poema sisé, «els mots son el relleu/ 
d'aquest paisatge estríete que dibuixo/ i han d'ésser plens, suggeridors, compactes». 
L'aventura -romántica i simbolista- deis poemes és un repte temptador i difícil a qué 
cal lliurar-se i es caracteritza per la por i 1' amor que comporten, una por que fa «amable 
companyia» i una estima «exemplar». Sois la poesia «edifica» i «justifica». «Compon
dré versos m'omple, m'allibera», ens diu Fautor, i llavors així «proclamo el meu amor, 
el legitimo». Al capdavall aquest conreu dona sentit i plaer a 1'existencia quotidiana: 
«jo em veig créixer encara, m'edifico». A mes, la poesia és una amorosa experiencia 
vital que es presenta com a intransferible, tot i que s'estableix un Uigam d'estima amb 
el lector desconegut que en llegir-los se sentirá commós. 

El poema crea espais («creix el poema i delimita espais») on mágicament apareix 
«una noia/ de eos propici al joc, a la baralla». Del joc líric, que ha permés el bastiment 
de l'ámbit, el jo aplega els daus i el gobelet perqué ara el joc pren eos de noia. «Balcons 
oberts a tota llei de mars» pemeten oferir, inalterable i assolible, la noia «maliciosa» i 
«expectant» que somriu, temptadora, al poeta. Els mots sostenen l'existéncia ja que 
donen un sentit a la nova situació viscuda quan s'accepta la malaltia i esdevenen la tasca 
quotidiana i, a mes, permeten nous camins i possibilitats mitjancant la imaginació. 
Perversament, amb un ciar ressó erótic, la noia maliciosa, la tercera persona, apareix 
oferta mitjancant la poesia, a 1'aventura del jo cercador i viatger. Ella, la noia 
temptadora del mar, és finalment el centre del monóleg, confessió i meditado, del jo 
de la segona serie, que integrava, identificats, el tu i el jo de la primera secció. Ella, 
cíclicament invocada en tercera persona a l'inici i a la fi de la segona secció, passa de 
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personatge testimonial a principal, i assumeix el nou tu de la tercera serie, Marta, a qui 
el jo «talaiot» invoca i interpel-la. Per tal d'aconseguir la transformació del passat al 
futur que hi havia a la primera serie, per assolir la lluna, per passar del número set del 
dolor al de Pesperanca, cal el joc, el risc de la poesía, com ha desenvolupat a 
«Capfoguer»: sois així pot sorgir-hi Marta. 

«Estimada Marta», la tercera serie de quinze poemes decasíl-labs sense cesura, 
hereta en certa manera les coordenades de les parts anteriors: així havia estat anunciada 
simbólicament amb la lluna percudida, a la primera, en celebrar l'aniversari de la 
malaltia; i després amb el personatge femení del joc en la segona. La crisi del jo 
inicialment desdoblat i escindit entre un tu i unjo, se superava perqué sorgia un ell(a) 
que reordenava i provocava la integració de tots dos, i després assumeix en femení 
l'exclusivitat del tu. Passem, dones, de 1'estrategia del desdoblament, a l'inici del 
poemari, a la construcció d' un alter ego a la fi. Aleshores sois queda ja l'aparent diáleg 
entre el jo i el tu, entre el locutor i Marta: «Si tanco els ulls/ te'm fas present i esclaten 
els colors». El número quinze, el cómput deis poemes, segons Turull (1980: 76), ens 
remet per les dues xifres a l'erotisme, perqué l'un és el número de la plenitud, i l'altre, 
cinc, el número deis sentits, la qual cosa s'organitza en un Ilibre sobre Famor huma de 
qui desitja, imagina i contempla. 

Sorgida del mes íntim de qui parla, de la propia transposició, la protagonista, una 
i diversa, possibilita el creixement del desig «desmesurat i estríete» de qui la perfá. 
Ardent, superba, Marta es converteix en projecte i acompliment, en guia («marca'm el 
rumb») que porta el jo, ara ignorant i desitjós, pels silencis, pels camins, per «llocs 
inconeguts» i «castell de somnis» en «l'instant del risc i del delit». Sense records, sense 
passat, aixoplugats per l'aigua i la nit, la protagonista omple tots els racons de 
l'existéncia: el goig de la presencia, el delit del bes, el desig del eos («vibrant geografía 
del combar»). Sorgida del mar, de la sorra, del joc i deis mots, Marta implica la 
indefugible plenitud del jo: 

Sé del teu eos peí meu, deis teus moments 
de plenitud peí goig d'aqüestes mans 
amb qué recorro, i ara mes que mai 
sotjo l'estesa del teu eos, sorral 
amb Huríes i marees, 

(«Estimada Marta», X) 

El poeta parla de si mateix, de les seues emocions, deis pensaments i de 1'estima 
completa a Marta, la qual cosa possibilita la comunicació, l'aparent diáleg, la conversa. 
L'erotisme i la fusió entre ambdós son quelcom inherent a la relació que s'estableix en 
el present («Parlo de tu i de mi, d'ara mateix/ i del teu eos i el meu en un sol eos»). La 
relació progressa fins a la plenitud sensual, el goig del sole on tot, l'horitzd, el passat 
i el present convergeix: 
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Marta, reposes i jo et vetllo el son. 
L'heura deis dits detura el pas del temps 
i no hi ha espai que no omplin els teus pits 
turgents i erectes, el teu ventre llis 
i el sexe ofert, les cuixes i els malucs. 
Apropo els I la vis ais teus llavis moiis 
i compassadament respiro amb tu. 

(«Estimada Marta», XIII) 

El diáleg amatori i erótic s'estableix, dones, entre els personatges Marta i el talaiot, 
el jo prehistóric com aquells monuments illencs des d'on es vigila constament a 
l'aguait. El jo madur i el tu jove enceten el lligam de l'experiéncia compartida que en 
el rerefons és possible per la paraula i la poesia. L'experiéncia amorosa, com la poética, 
es caracteritza peí risc i l 'amor com a tándem indefugible. I totes dues comporten la 
felicitat i el goig, si mes no durant l'instant en que, compartides, perviuen. Després de 
la integració entre tots dos, després de la relació intensa i el goig, l'experiéncia román 
inalterable en la memoria mentre s' imposa inevitablement el pas del temps, les «hores 
mortes», mentre esclata el blanc sobre «els límits que tant hem vulnerat». 

Com ha establert la crítica, l 'obra de 1978 és segurament el gran llibre amorós de 
Fautor tot i que certament hi ha, ben clares, altres lectures complementarles. L'aparent 
desconnexió entre les tres series apuntada per algún crític, cal reorientar-la ja que 
Fheterogene'ítat de les tres parís subraüla llur autonomía, pero també traspua un lligam 
indefugible en un altre nivell. De fet, el llibre ens presenta un tránsit entre dues 
posicions. La primera ofereix l'espai del malalt i la situació anterior; l'altra mostra les 
possibilitats que aquesta situació comporta. La frontissa entre ambdues la determina la 
poesia, el mitjá per a la transformació de l'ámbit. Si hom accepta la malaltia en 
harmonia i equilibri, amb la paraula sorgeixen totes íes possibilitats per bastir 
1' existencia. Aixó se celebra en el seté aniversari i aixó es proposa en el capfoguer. El 
resultat últim és ía práctica de la proposta enunciada: Fexperiencia poética, com 
F amatoria, esdevé real si és viscuda peí jo plenament perqué també la imaginario i la 
fantasía quotidiana son d'alló mes essencial en la vida i en Fexistencia. 

La permanent dialéctica entre la realitat i el desig, entre el món exterior i F interior, 
entre el referent i la seua figurado, apareix com a rerefons últim d'aquesta conversa 
amorosa, ja que amb la proposta d'un altre món possible es traspua la fermesa d'una 
identitat irrenunciable. L'oferta de la imaginació es converteix en la construcció d'una 
realitat íntima en qué Fésser s'autoafirma i es perfá. Novament la fantasía transforma 
les fronteres de l'espai i del temps físics i la imaginació possibilita un nou ámbit. I la 
poesia al capdavall intenta percacar aquesta realitat poética. 

Hem establert que la poesia setantina de Martí i Pol és sobretot un diáleg, una 
conversa amb si mateix i amb els altres. De fet, inserir el recull de 1978 entre els coetanis 
palesa que títols com Quadern de vacances (1976), Crónica de demá (1977), Les clares 
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páranles (1980) o L'hoste insolit (1979), ens porten -i ratifiquen- en últim terme 
algunes de les qüestions que hem plantejat: la importancia de la poesía i la paraula, la 
creenca en el present i el diáleg amb si mateix presentat com un altre, al cap i a la fi la 
reflexió personal indefugiblement possible perqué és poética. 

El dia 10 de marc de 1987 Miquel Martí i Pol llegí al Departament de Llengües 
Hispániques de la Universitat de Bristol la conferencia «Algunes consideracions sobre 
1'experiencia poética». El treball ens parla sobre la relació entre experiencia -real o 
imaginada, ja que totes dues poden teñir la mateixa potencialitat poética- i poesia i 
sobre com es produeix la transsubstanciació de l'experiéncia en forma lírica. Defensa 
1'experiencia poética com a resultat de vivéncies reals o imaginades i de la síntesi que 
es produeix a l'hora de la transposició en forma lírica mitjancant la qual s'aconsegueix 
l'autoanálisi i í'autoconeixement quan el poeta s'hi lliura plenament. A mes a mes, el 
de Roda remarca el carácter de catarsi que exerceix l'activitat de l'escriptura: «l'home 
es perfá coneixent-se, i un deis instruments mes eficacos per dur a terme aquests 
coneixement és la poesia» (1987: 64-65). L'escriptura segons l'autor compromet la 
manera de ser i es converteix en una mena d'«eix que centra la nostra activitat vital» 
(1987: 62). Parla de suggeréncia i il-luminació com a resultat de la poesia en 1'actitud 
amorosa en qué aquesta s'aconsegueix; parla d'intui'ció i de disposició com a médium 
del poeta. La relació experiencia i poesia és equivalent al fet amorós, perqué és íntima, 
personal i estimable. Quan exemplifica la formalització lingüística de tres experiéncies 
personáis i deis respectius processos de subjectivació i d'interiorització, entre d'altres, 
refereix l'obra Estimada Marta. 

Els poemes del llibre segons 1' autor intenten expressar en forma lírica l'experiéncia 
de la superació de certs estadis de de la malaltia estabilitzada, presentada d'acord amb 
una concepció dialéctica entre experiencia i poesia, cosa ben palesa sobretot a 
cadascuna de les dues primeres series. D'aquesta dialéctica sorgeix Marta, un perso-
natge polivalent i suggeridor, que al capdavall és un correlat poétic de la personalitat 
del poeta perqué Marta també és ell. 

No és nova la conversa amb Marta. L'originalitat sobretot rau en el component 
erótic possible per 1' interlocutor femení. La trobalia, després de la recerca, és estimada 
i irrepetible. Marta és converteix en un ésser possible en la poesia i per la paraula. La 
transformació ha estat fácil després de prendre consciéncia poética de les possibilitats, 
mitjancant el capfoguer. El llibre s'iniciava amb unjo instructor i savi i un tu masculí 
indefens i ignorant, que era condui't, exhortat amb bona dosi de sentencies i ordres. I el 
recull acaba amb un jo lliurat plenament a un tu femení savi i guia. La inversió i la 
transformació ha estat poética, en prendre consciéncia de si mateix i en descobrir les 
possibilitats existents en una relació amorosa amb la poesia. 

El protagonisme discursiu del recull mereix, encara, un esment especial. La intenció 
de l'autor en dirigir-se ais lectors implica en estadis intermedis un locutor i un 
interlocutor intratextuals. Llavors la composició monológica es converteix en una 
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simulada conversa verbal caracteritzada per un to dialógic. La versemblanca s'accen-
tua quan el primer s'identifica amb el poeta i amb el jo inicial, la qual cosa el fa mes 
espontani, auténtic i sincer. En primera persona presenta vivéncies i situacions d'un 
univers vinculable a 1' autor. Quan parla de la segona persona, a la primera serie, aquest 
tu és una personalització biográfica invocada mitjancant el desdoblament, fet que 
consagra fermament l'autoconeixement i autoanálisi que es pretén amb un grau mes 
profund d'objectivitat, que el distanciament possibilita. El subjecte discursiu és el 
centre del microcosmos construi't: s' observa, s' explora, pero no ho fa com a descripció 
literal d' una experiencia i vivencia, sino mes aviat com una ordenació de 1' experiencia, 
una interpretado i reflexió premeditada d' unjo observador distant, expectant, testimo-
ni, analista d' un tu desdoblament de si mateix. El jo i el tu son enunciador i personatge, 
son marca discursiva i temática perqué el poeta ficcionalitza reflexions sobre aspectes 
biografíes com a tema, mes subjectivament o mes objectivament, segons la persona 
textualitzada dominant. 

En canvi, el subjecte intervé exclusivament eom ajo discursiu, a la segona serie, 
quan tracta no ja de si mateix sino de la seua activitat, la poesia. Com si la vivencia de 
l'home deixás el lloc a 1'activitat del poeta. El jo discursiu ens parla ara de la seua déria 
i ens confessa el que creu i demana a la tasca que l'absorbeix plenament. Tanmateix, 
el missatge final és que el jo es realitza i existeix en aquesta tasca irrepetible, i, per tant, 
es construeix a si mateix en escriure's. Quan s'introdueix Valter ego anomenat Marta, 
ja a la tercera serie, aquesta figura textual implica que l'exposició de 1'interior del jo 
es realitza en parlar amb el tu en una mena de catarsi de la confessió; parlar de Marta 
i de llur relació és 1'exteriorització d'alló mes íntim. L'estratégia de la conversa, a mes 
a mes, es reforca amb la presencia de recursos literaris i discursius a diferents nivells: 
repeticions, concatenacions, juxtaposicions, encavalcaments, imatges, contrastos, 
sentencies, exhortacions, adversativitat... tot plegat un conjunt d'elements que enri-
queixen un discurs senzill i entenedor que funciona plenament suggerent i que, a mes 
de la construcció textual, repercuteix sens dubte en la recepció de l'obra. 

No és nova, dones, la conversa temática amb Marta, un leitmotiv que molt abans ja 
havia convidat a la fúgida. Entre d' altres, al poema «Lentíssim comiat» de Si esbrineu 
d'un sol gest (1954-57, editat el 1976) es refereix una «noia remota» que esfulla el 
desig, o, dins el mateix recull, al poema «A claus de sorra» trobem que de nit i en solitud 
1'enunciador inventa «una noia verge que m'espera/ i a crits estriparé l'embruix que 
me'n separa». Aquesta noia reapareix de tant en tant en algún que altre poema, com 
«Ara et diré que vull» o «Algues ais ulls» de La pell del violí (1974), tal vegada el re
cull mes colpidor de la malaltia, o «Cristalls IV» de Crónica de demá (1977); i fins i 
tot a la darrera obra de 1'autor, Llibre de les solituds (1997). Si poemes com «L'altre 
jo» mostraven l'alteritat que cal, «L'altre pas que no sé», el darrer poema de La pell del 
violí, tot ell de vint-i-tres decasfi-Iabs blancs, anunciava un tomb en la lírica de l'autor 
perqué, d' una banda, dibuixa ben explícitament el que será Marta i, de 1' altra, presenta 
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el delerós camí de la fúgida del vent que ara cal iniciar. La inflexió aclaparadora 
proclamava indefugiblement el can vi i la reorientado: 

I en acabat, amb un bolígraf nou, 
vermell si puc, em dibuixaré aquella 
noia nua que veig quan tanco els ulls 
damunt la pell de l'avantbrac esquerre, 
la noia de cabells fosforescents, 
els pits menuts i la mirada lánguida. 
I halo-halo reprendrem camí, 
la noia i jo, peí corree, sense moure'ns 
de dins de casa, amb fang de llibres vells 
a les sabates, i els dits delerosos, 
fins al pas que no sé, per on s'esmuny 
aquest vent nou que em xiula a les orelles. 

FERRAN CARBÓ 

Universitat de Valencia 
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