La paret de les auques - http://www.auques.cat - Jordi Fons, Joan Vilamala

Auca de Miquel Martí i Pol (1929-2003)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. L'any mil nou-cents vint-i-nou
en Miquel ja fa enrenou.

25. Ja que es casa amb la Dolors
la més bella de les flors.

2. És a Roda, tèxtil vila,
on la seva vida enfila.

26. Com l'ocell que deixa el niu
fa un nou llibre, «El fugitiu»

3. Quan encara és un minyó
ja s'apunta a l'orfeó.

27. En «El Poble» amb pròpia veu
és del poble tornaveu

4. Va a l' escola en temps de guerra.
i sovint s'estira a terra.

28. I en «La fàbrica», quin gol
ens marcava en Martí i Pol!

5. Poc després en temps de pau
li cal viure un nou sarau:

29. Activista cultural
i polític, tan se val.

6. Tant si vol com si no vol
ara canta el "Cara el sol".

30. Als seixanta fa cançons,
cinefòrum , reunions

7. Catorze anys. Deixa l'escola
i a la fàbrica trascola.

31. Se sent artista i profeta,
i ara el PSUC li fa l'aleta.

8. Com que és fill de jornalers
cal que penqui com qui més.

32. A la dècada següent
l'esclerosi el va prenent

9. A la Blava, adolescent,
hi treballa d'escrivent.

33. És el que ens intenta dir
en "La pell del violí"

10. Com si fos l' Elionor
no sap d'on li ve cert plor.

34. Tanmateix ell resisteix
i la seva obra teixeix

11. Mes en nits de lluna plena
sent el cant de la sirena.

35. Amb «Llibre del sis sentits»
i molts més d'altres escrits.

12. De la "Penya Verdaguer",
en Miquel va ser primer.

36. Com "Crònica de demà",
"L' hoste insòlit" i, oh la là!:

13. Per mentor espiritual
ha pres mossèn Espinal.

37. El de l'«Estimada Marta»
que no para d'encisar-te

14. Que és també un lletraferit
que se li farà petit.

38. "Reduccions", "Llibres del Mall."
Noves proses... Quant treball!

15. Contrau la tuberculosi.
Malaltís, cal que reposi.

39. Mil nou-cents vuitanta-quatre
un nou cop li cal rebatre.

16. Aquests mesos de baqueta,
del malalt neix el poeta.

40. En Miquel està de dol
ara sí que es troba sol.

17. Que comença amb molt d'encert,
imitant Jacques Prévert.

41. D'aquí neix «Llibre d'absències»
ric de ritmes i cadències.

18. A cercar la poesia
en el fer de cada dia.

42. Casat amb la Montserrat
el camí ha continuat.

19. Als cinquantes es fa amic
dels Estudiants de Vic.

43. Amb nous versos, nous afanys
noves obres, nous companys.

20. Que es cartegen amb en Riba
i, renoi, ara com tiba.

44. Una obra de tan valor
bé val el Premi d'Honor

21. Escriu «Paraules al vent»,
premiades d'imminent.

45. No és un home qualsevol
el poeta Martí i Pol

22. Que són el crit rogallós
del seu dubte religiós.

46. Està fet un Prometeu
que amb el vers duu foc arreu.

23. Nous camins i nous problemes
esbossa a «Quinze poemes»

47. Per això li volem dir:
Gràcies Quel, gràcies Martí.

24. Mil nou-cents cinquanta-sis
en Miquel talla el pastís.

48. Gràcies Pol. N'has fet setanta
i la teva obra ens encanta!
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