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La poesia de Martí i Pol emociona un any després 

• Un centenar d'actors i músics van evocar el poeta al Teatre Nacional

JORDI BIANCIOTTO

L'obra de Miquel Martí i Pol va reafirmar ahir a la nit el seu capital emotiu i conscienciador, i va
evidenciar la seva profunda empremta en els diversos sectors de la vida cultural catalana. Un centenar
de figures del teatre, la música, la política i el periodisme van protagonitzar el càlid homenatge
Recordant Miquel Martí i Pol al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en vigília del primer aniversari de la
mort del poeta de Roda de Ter, dijous que ve.

Joan Lluís Bozzo va dissenyar un espectacle que va evitar un to excessivament greu, en què va
dominar l'emotivitat dels textos de Martí i Pol, l'evocació de la seva figura pròxima amb fins i tot alguns
gestos d'ironia, com la recepció de Comediants, que van oferir una performance prèvia al vestíbul del
TNC mentre els assistents degustaven una mostra de plats a càrrec de Ferran Adrià, Carles Gaig,
Carme Ruscalleda, Fer- mí Puig, Josep Monje i Jean-Louis Neichel.

Lluís Llach, amic i col.laborador estret del poeta, va protagonitzar un dels moments més intensos amb la
interpretació, a veu i piano, d'un fragment d'Ara mateix, del seu disc I amb el somriure, la revolta (1982).
Un text que s'acaba amb un conegut cant esperançat. "Tot està per fer i tot és possible", va escriure
Martí i Pol, a qui el 1970 se li va diagnosticar una malaltia, l'esclerosi múltiple, que avui afecta uns 4.000
catalans. La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) va ser l'organitzadora de la gala, que TV-3 emetrà dijous
i els beneficis de la qual es destinaran a combatre la malaltia.

L'univers de Martí i Pol es va anar reconstruint en la successió de lectures i actuacions musicals: la
malaltia i el diàleg amb la mort, però també la denúncia social, la plenitud nacional, l'ànsia de llibertat.
"No demano gran cosa / Poder parlar sense estrafer la veu / Caminar sense crosses / Fer l'amor
sense haver de demanar permisos / Escriure en un paper sense pautes", va cantar Beth amb el
piano d'Albert Guinovart.

Jordi Bosch, assegut en una cadira de rodes, es va submergir en l'angoixant text de Malaltia, recordant
que aquesta "mai no retrocedeix, sempre avança / Cal pactar-hi a cada moment". I Lluís Homar va
anar més lluny en el seu desarmant monòleg fúnebre. "Parlo, doncs, de la mort, i a més em moro /
No és pot pas demanar més honradesa".

DENÚNCIA SOCIAL
Rosa Novell va evocar a L'Elionor el component de denúncia social d'una part de l'obra de Martí i Pol.
"L'Elionor tenia / catorze anys i tres hores / quan va posar-se a treballar". I Nina va abordar El cafè
antic atenta a la partitura de Lluís Llach, amb el piano de Joan Monné. Pep Anton Muñoz es va llançar a
cantar Acompliment i Enric Majó va recordar Aquesta remor, un text que, el 1976, Ramon Muntaner va
convertir en cançó. Periodistes com Gemma Nierga, Josep Cuní i Xavier Graset van brindar altres
lectures. I flanquejant-los, dominaven l'escenari tres telons pintats per Joan Pere Viladecans que,
després de l'acte, seran subhastats a benefici de la FEM.

Alguns assistents podien recordar una de les últimes aparicions públiques de Martí i Pol, que va tenir
lloc, precisament, al TNC, quan va ser convidat a l'escenari per Llach el juny del 2003. En aquella
ocasió, el poeta va assistir, somrient, des d'un extrem de l'escenari, a una de les interpretacions del
cantautor. Ahir a la nit, la seva imatge va aparèixer com a teló de fons al terme de l'espectacle, després



Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        09/11/2004

Secció: Exit / Espectacles   Pàg:60

de les intervencions finals de Montserrat Carulla ("Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res /
Viuré, bo i mort, només en la mirada") i Montserrat Sans, viuda de Martí i Pol. El TNC en ple es va
alçar per brindar un aplaudiment pòstum a qui, dues hores abans, va ser descrit com a "poeta del
poble".
Participants en l'homenatge aplaudeixen davant dues grans fotos de Martí i Pol, ahir a la nit al TNC.
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