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  “... i em dic Miquel Martí i Pol com abans 
  i, com abans, visc al poble on vaig néixer”. 
   
 
De llavis molsuts, ulls bruns, ben oberts, de mirada inquieta d’aquell 
que sap que per molt que visqui mai acumularà prous paisatges, 
prous comportaments humans. Àvid de coneixements, observador 
incansable, condició que la seva limitació de mobilitat física havia 
incrementat perquè des de la cadira de rodes havia de xuclar, s’havia 
d’amarar de tantes petites coses que li permetessin saber del món 
sencer i complex, d’un món que no per conegut era acceptat. 
 
Sempre m’havia impressionat la seva capacitat per absorbir la vida, a 
petits glops i a raig. Observador i conversador, sempre et descobria 
un costat de les coses que no havies ni intuït que hi era. 
 
Inevitablement quan tanquem els ulls veiem el Miquel Martí i Pol dels 
darrers anys. El Miquel de l’esforç per pujar un graó, per seure en 
una cadira, per caminar, per parlar i, finalment, per escriure. Però, 
fins i tot en aquests darrers anys en què cada presència pública era 
un desig acomplert amb esforç, els que tinguérem la sort de 
compartir moltes estones amb ell sabem que l’avidesa de 
coneixement i de conversa, d’anàlisi crítica de la realitat i de reflexió 
el van acompanyar fins al darrer instant de la seva vida. 
 
A ell, el van acompanyar aquestes característiques de les què 
nosaltres vam gaudir i aprendre.  
 
Ara llegim una vegada i una altra els seus poemes i, com en les seves 
converses, hi descobrim sempre una manera d’interpretar-los de què 
no ens havíem adonat. Hi busquem i hi trobem moltes de les 
reflexions que ens havia fet de paraula. Confesso que des que no hi 
és i quan la seva absència se’m fa evident, el llegeixo i el veig i el 
sento. 
 
Aquesta ha estat la principal característica de la poesia i de la prosa 
d’en Miquel Martí i Pol, la seva acurada mètrica, la seva indescriptible 
força per transmetre, el seu escriure i descriure sentiments i 
sensacions que fem nostres perquè nosaltres, incapaços com som 
d’escriure amb tal sensibilitat el que pensem, ens sentim orgullosos 
de veure que ell ho va escriure per a nosaltres com nosaltres hauríem 
volgut, alhora que ens hi reconeixem. 
 
De les moltes reivindicacions presents en l’obra d’en Miquel Martí i 
Pol, l’Ajuntament de Vic, en atorgar-li la medalla d’or de la Ciutat, en 
recull una de molt especial: la seva vindicació que es pot intervenir 
decisivament en l’activitat cultural de la teva nació sense necessitat 
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de freqüentar les grans instal�lacions i institucions culturals de 
Catalunya, sense necessitat de renunciar a la teva vida de poble 
petit, de comarca interior; és a dir, la seva reivindicació d’osonenc, 
rodenc per ser més exactes. El poeta de la riba del Ter, l’home de 
mirada clara i voluntat de ferro, el que ens animava a “convertir el 
dolor en amor i llegar-lo solemnes a la història”. Aquell home 
assossegat però no resignat, serè però amb capacitat per sentir la 
ràbia, humil i orgullós alhora, sense falses modèsties, sense paraules 
de compromís. 
 
El meu reconeixement a tota la seva obra literària, el meu agraïment 
al seu mestratge, la meva admiració a la seva persona. 
 
 
  “Visc en un poble petit, 
  en un país petit 
  i, tanmateix, vull que quedi ben clar 
  que això que escric ho escric per a tothom...” 
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