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CULTURA-ESPECTACLES

La paraula que fa reviure el poeta
Tordera edita un llibre de poemes inèdit de Miquel Martí i Pol, «Natura viva», amb il·lustracions acolorides de Miquel Plana
és un poble on la figura de
Miquel Martí i Pol es manté intacta.
El poeta, padrí del Teatre Clavé i present
en un grapat d’activitats en els últims

I diu el poeta: «La vida
proclama vida. Res no decreix perquè tot es renova.»
Natura viva és un clam a
la joia de viure, en què elements com ara el vent, el
cel, els núvols i el mar prenen forma amb els esclats
de color de Miquel Plana.
L’obra, segons explica l’alcalde de Tordera i amic
personal de Martí i Pol,
Joan Carles Garcia, neix
del fons d’un calaix en què
es guardaven un plec de
poemes de l’autor que van
servir de base a una edició
molt limitada fa anys. «L’oportunitat de recuperar
aquelles peces, inèdites, i
compaginar-les amb les
il·lustracions d’algú que ja
havia treballat amb el poeta no es podia perdre», comenta Garcia. I no s’ha
perdut. El mateix Ajuntament, amb una sensibilitat
artística poc comuna als
municipis, es va decidir a

anys, torna a l’actualitat amb la publicació
d’un llibre de poemes inèdit, Natura viva,
en què l’eclosió de colors de les il·lustracions de Miquel Plana acaben d’arrodonir el títol. L’obra, de la qual s’han

tirar endavant l’edició.
«Hem tingut la inestimable
ajuda d’en Ramon Besora,
president de l’Associació
d’Amics de Miquel Martí
i Pol, i de l’esposa del poeta, Montserrat Sans», assenyala l’alcalde.
Natura viva és, en realitat, un acordió de paper
que es desplega per al lector descobrint de mica en
mica cada composició i fent
que l’ull més inquiet s’aturi
uns instants a descobrir els
lligams entre paraula i dibuix. Es presenta dins d’una capsa de color verd, com
la natura mateixa. Cada
plec acull formes arrodonides o obloides, fulles fines o gruixudes, desmais
de flors blaves i llunes de
color groc, perquè destaquin en una nit blau marina. «Amb colors nous es
repinten paisatges, i el mar
se’ls mira, embadalit com
sempre. Les mans empe-

resides percacen el ressò
de les paraules.»
Un acte al Clavé
La presentació de Natura
viva es va fer en un escenari. El mateix escenari
que va acollir Miquel Martí
i Pol quan va apadrinar la
inauguració del Teatre
Clavé. En aquest espai, la
figura —amb una gran projecció que servia de fons—
i l’obra del poeta es van
tornar a fer presents. Alguns dels seus admiradors
més mediàtics també hi
eren. El cuiner amb tres
estrelles Michelin Santi
Santamaria, que després va
sorprendre tothom amb un
sopar, el periodista Xavier
Grasset i el guitarrista resident a Tordera Diego
Cortés. El músic va col·laborar en el muntatge de
dansa i paraula, en què la
veu dels poemes de Miquel
Martí i Pol la va posar Rosa

editat inicialment 1.000 exemplars, ha
estat publicada per l’Ajuntament de Tordera amb la col·laboració de l’Associació
d’Amics de Miquel Martí i Pol. A l’acte
de presentació del llibre, celebrat al maCadafalch i el moviment,
Eva Vilamitjana.
Joan Carles Garcia hi
afegeix que els vincles entre Tordera i Miquel Martí
i Pol s’han fet més forts
des de la mort del poeta.
«Tenim un interès especial
a impulsar la seva obra literària. Que s’estudiï com
una de les personalitats literàries més formidables
de la cultura catalana»,
apunta l’alcalde de Tordera. En aquest sentit, no es
descarta una nova col·laboració amb els representants de l’autor per a una
nova edició. «És cert que
queda ben poca cosa inèdita de Miquel Martí i Pol,
però sempre podrem trobar una nova mirada dels
seus poemes, una nova interpretació», assegura
Joan Carles Garcia. D’aquesta primera edició se
n’han tirat un miler
d’exemplars.

teix Teatre Clavé davant unes 200 persones, s’hi van donar cita seguidors del
poeta tan coneguts com el cuiner Santi
Santamaria, el guitarrista Diego Cortés
i la rapsoda Rosa Cadafalch.

Miquel Martí i Pol va morir el novembre del 2003. / JULIÁN MARTÍN/EFE.
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