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Entre els anys 1961 i 1983, Miquel 
Martí i Pol i Joan Oliver, ‘Pere Quart’, 
van mantenir una relació epistolar 
intensa. Les cartes que es van enviar 

s’han conservat, i ara se n’ha fet una 
edició crítica, a cura del filòleg Roger 
Canadell. ‘Et devia una carta’ (Eumo 
Editorial) desvela la profunda amis-

tat que va néixer entre l’escriptor de 
Roda de Ter i el de Sabadell, testi-
moni d’un moment en què un i altre 
construïen la xarxa literària del país.

L’amistat de dos poetes
El filòleg rodenc Roger Canadell publica tota la correspondència entre Miquel Martí i Pol i Joan Oliver

Roda de Ter

Jordi Vilarrodà

El dia 11 de juliol de 1961, 
Miquel Martí i Pol s’adreça 
per carta a Joan Oliver. Parla 
en nom de la revista Inquie-
tud, que es publicava a Vic, 
i li demana “algun poema 
–inèdit, si fos possible–” per 
a un número que estan pre-
parant sobre poetes catalans 
del moment. Els separa una 
distància generacional: el 
poeta de Sabadell ja passa de 
la seixantena, i el de Roda de 
Ter en té tot just la meitat. 
Un ha viscut la República, la 
Guerra Civil i l’exili, i l’altre 
tot just ha debutat i encara 
no ha vist publicats els lli-
bres que el donaran a conèi-
xer. Però aquesta carta serà 
el començament d’una llarga 
relació epistolar entre tots 
dos, i d’una amistat profunda 
que naixerà entre ells, i que 
ara es recull en el llibre Et 
devia una carta (Eumo Edito-
rial). El filòleg rodenc Roger 
Canadell hi publica tota la 
correspondència coneguda 
entre Martí i Pol i Oliver, 
que es va allargar fins l’any 
1983.

La relació s’estableix, al 
principi, des del respecte 
de l’escriptor novell al ja 
consagrat (“sempre us he 
considerat un home que 
tant per la seva actitud com 
per la seva obra mereix un 
tracte de distinció”, li diu 
Martí i Pol en una altra de 
les primeres cartes). De 
seguida que tenen ocasió de 
trobar-se, es tracten d’amic, 
però el respecte es manté. 
“No es diuen de tu fins l’any 
1979”, remarca Canadell. De 
les col·laboracions literàries 
a Inquietud i a Oriflama, 
es passa a altres projectes. 
L’any 1970, Martí i Pol li fa 
saber que un grup de joves 
de Roda vol fer un muntat-
ge escenificat amb poemes 
d’Oliver. Aquests joves “han 
fet una gran descoberta: 
resulta que no tota la gent 
que admiren viu encastellada 
a Barcelona i és presumptuo-
sa i inassequible”. En aquest 
sentit, Canadell destaca que 
els dos poetes “participen 
en la creació d’unes xarxes 
culturals més enllà de les 
ciutats”. 

Les complicitats creixen 
i es multipliquen, a mesura 
que els dos poetes es van 
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El filòleg Roger Canadell, actualment regidor de Cultura de Roda de Ter, amb el volum publicat per Eumo Editorial

Joan Oliver i els 

estius a Taradell

Taradell Joan Oliver va tenir 
una important relació amb 
Osona. Taradell va ser el seu 
lloc d’estiueig en la darre-
ra dècada de la seva vida, 
entre els anys 1975 i 1985, 
i això va donar peu a troba-
des amb Miquel Martí i Pol, 
a les quals fan referència 
algunes de les cartes. Feia 
estada en un pis del carrer de 
Sant Sebastià –una placa ho 
recorda– i aquí sembla que hi 
hauria escrit almenys un dels 
seus llibres, Quatre mil mots 
(1977). També es va implicar 

coneixent i tenen contacte 
personal, a més de l’episto-
lar. Hi ha un vessant profes-
sional (Oliver és director 
editorial d’Aymà i Proa, 
segells editorials adquirits 
per l’empresari Joan Bap-
tista Cendrós, i que publica 
obres de Martí i Pol, com 
Quadern de vacances). Hi ha 
“un acompanyament” en les 
respectives malalties, quan 
al poeta de Roda se li declara 
l’esclerosi múltiple que el va 
limitant progressivament. 
“La seva relació es torna ínti-
ma, i té a veure amb el procés 
personal d’acceptació de la 
malaltia”, explica Canadell. I 
es tradueix en els poemaris 
Crònica de demà, Estimada 
Marta i L’hoste insòlit, dels 
quals es parla molt en les 

cartes. Però per al sabade-
llenc, rebre cartes del seu 
amic és també un estímul en 
els moments de defallença. 
“Escriu-me, que em fas un 
gran bé”, li diu a Martí i Pol. 
En algunes cartes, parlen 

dels respectius conceptes de 
poesia, que coincideixen en 
una voluntat d’arribar als 
lectors. “La poesia no pot ser 
mai hermètica”,  diu Oliver. 
Fins a tal punt és important 
la vinculació d’un i altre que 

Canadell es pregunta “què 
hauria passat si no s’hagues-
sin dit tot això” i està con-
vençut que alguns poemes, 
de l’un i de l’altre, “no hau-
rien existit”. Les cartes van 
circular amunt i avall fins al 
1983, tres anys abans de la 
mort d’Oliver (possiblement, 
en aquest temps es veien). 
El mateix Martí i Pol havia 
participat en una iniciativa 
per editar-les que impulsava 
Ignasi Pujades, el seu biò-
graf, però a última hora es va 
fer enrere perquè en algunes 
s’hi parlava de persones que 
encara vivien. Roger Cana-
dell les ha recuperades per 
evidenciar “la importància 
d’una amistat que ja sabíem 
que existia però de la qual no 
coneixíem la intensitat”.

Canadell: “Què 
hauria passat si 
no s’haguessin 
dit tot això?”

De Joan Oliver a 
Miquel Martí i Pol

“Només Verdaguer ha 
tingut una audiència sem-
blant, però el capellanet 
afalagava la massa dels 
lectors ara amb la begui-
neria, adés amb una “his-
panidad” avant la lettre o 
amb la mitologia xovina 
de la Reconquesta. Tu, en 
canvi, no has donat mai 
sabó a ningú. Et dones, 
invites a participar tothom 
en la teva integritat, en la 
teva victòria sobre la cir-
cumstància.” 
5 de febrer de 1980

“Jo crec que la poesia 
–escrita, plàstica o de 
pedra–, ara i aquí (com diu 
Triadú) no pot ser hermè-
tica fins a la incomunica-
bilitat ni avorridora, és a 
dir, cal que presenti cen-
tres d’interès, de sorpresa, 
d’atracció. Ha de moure 
l’esperit.”
21 d’ocubre de 1981

De Miquel Martí  
i Pol a Joan Oliver
“Estic molt content i 
m’hauria agradat poder 
fer acte de presència a Vic 
aquell dia [exposició de 
gravats de La fàbrica al 
Temple Romà]. Tal com 
estic, però, em va semblar 
més prudent no fer-ho. De 
fet, camino amb penes i 
treballs, a penes em servo 
dret (...). D’altra banda, la 
presència de la gent, que 
abans no m’afectava poc ni 
gens, ara em desgavella de 
mala manera (...).” 
21 d’agost de 1972

“La política, ara, per mi, es 
mou en uns nivells (que 
diuen) que no tenen res a 
veure amb la vida quotidi-
ana de la gent. Els partits 
ja no són representatius 
del poble. Com a màxim 
representen un deter-
minat estament, sempre 
poderós, és clar, que cada 
cop s’allunya més de la 
gent. Jo me n’he desentès, 
dels partits (...). La sort 
que tinc és que no deixo 
de confiar i creure en els 
homes, d’un en un.” 
10 de maig de 1982
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en la campanya contra la 
possible extracció d’urani 
a Osona. A l’esquerra, els 
dos poetes conversant a 

casa de Martí i Pol, en la 
imatge d’autor desconegut 
que figura en la portada 
del llibre. 


