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El present document és una memòria de les activitats realitzades per la Biblioteca Bac de Roda, 
dipositària del Llegat Miquel Martí i Pol, i la Fundació Miquel Martí i Pol durant l’any 2014.  
 
EXPO 
SICI 
ONS TEMPORALS 

 
Una de les accions que es realitzen per a la difusió del Fons Miquel Martí i Pol és preparar 
exposicions mensuals o bimensuals a les vitrines situades a l'Espai Miquel Martí i Pol. Aquestes 
exposicions relacionen una efemèride amb el fons bibliogràfic de Miquel Martí i Pol. 
Generalment es tracta de commemorar un esdeveniment relacionat amb un autor literari i 
exposar els llibres que el poeta tenia d’aquest autor. També es fan exposicions sobre les 
últimes incorporacions documentals al fons o sobre altres temes d’actualitat. També inclou 
una mica de biografia de l’autor escollit per a l’exposició i una citació bibliogràfica dels llibres 
que estan exposats a les vitrines. 
 
Podeu consultar les exposicions a: www.miquelmartiipol.cat  
 
 
 
 
 
GENER: 
JOSEP SEBASTIÀ PONS (ILLA, ROSSELLÓ, 1886-1962). POETA, NARRADOR I AUTOR DRAMÀTIC. 

És un dels escriptors rossellonesos més destacables de la literatura catalana i 
un dels pocs escriptors de la Catalunya del Nord que van ser conscients de la 
necessitat d’elevar el català a llengua de cultura. Per ell, la poesia era un 
laboratori experimental i amb els versos recreava el paisatge del Rosselló i 
les formes atàviques de la vida. La lectura de Verdaguer fa que consideri 
possible el mite de la llengua d’infantesa, el rossellonès, que sempre 

intentarà de tornar a la categoria de llengua literària. Llibres com el recull de poemes Cantilena 
(1937) o la narració Llibre de les set sivelles (1956) el situen com el millor escriptor nord-català 
de la seva generació. D’ell han begut nombrosos poetes posteriors i la seva obra va ser 
elogiada per figures de la literatura catalana com Josep Pla o Tomàs Garcés. 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 

EXPOSICIONS TEMPORALS 
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FEBRER:  
35 ANYS DE L’EDICIÓ DEL POEMARI ESTIMADA MARTA. 
 

Ara fa 35 anys que es va editar per primera vegada el poemari 
Estimada Marta de Miquel Martí i Pol a Edicions del Mall. És el 
llibre de poemes més conegut i el volum que el llança a la 
popularitat com a poeta. Amb diverses reedicions els anys 
posteriors, Estimada Marta s’ha convertit en un dels llibres de 
més èxit de la poesia catalana contemporània. En els quinze 

poemes d’Estimada Marta, Miquel Martí i Pol segueix un procés de coneixement interior 
plenament lligat a l’experiència personal. I també inicia una etapa nova en la qual unes  
enormes ganes de viure es tradueixen en una represa del tema amorós. En els poemes, les 
paraules, de gran densitat i capacitat de suggestió, estan expressades amb senzillesa.  
En el recull que s’exposa a l’Espai Miquel Martí i Pol s’hi poden veure diverses edicions del 
poemari, traduccions al castellà, alemany i basc o una edició en Braille. També s’exposen tres 
edicions de bibliòfil i uns mocadors estampats amb versos: 
- Edició de Miquel Plana, editor i bibliòfil, que va fer una tirada de 75 exemplars il·lustrats amb 
setze aiguaforts, a colors, numerats i signats, originals de Miquel Plana. El text és compost a 
mà, amb tipus «Impressum», i imprès tipogràficament sobre paper de fil Super-Alfa de la Casa 
Guarro. 
- Edició Sèrie limitada “Vila de Ripoll” de 50 exemplars. Col·lecció de 15 làmines de paper 
artesanal amb la representació pictòrica dels poemes per Marta Castells i Sans en un paper fet 
a mà amb gramatge de 160 i amb lletra tipus Arrus BT. 
- Martí Pey fa una interpretació d’Estimada Marta i realitza tres exemplars, dibuixats (d’après 
Amedeo Modigliani), retallats i manuscrits. 
- Mocadors de seda natural amb poemes del Capfoguer d’Estimada Marta estampats per Anna 
Albert i presentats en forma de flor. 
 
 

 
MARÇ: 
86È ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE MIQUEL MARTÍ I POL. 
El 19 de març de 2014 Miquel Martí i Pol hauria complert 85 anys. En recordança 
d’aquesta data es va tornar a portar l’exposició “De Paraules al vent a La Fàbrica: 

creació, evolució i publicació dels primers poemaris de Miquel Martí i Pol”. 
 
 
ABRIL: 
15È ANIVERSARI DE LA MORT DE MARIA ÀNGELS ANGLADA. 
L’exposició al Llegat Miquel Martí i Pol del mes d’abril commemorava el 15è 
aniversari de la mort de Maria Àngels Anglada. 
 
 
MAIG: 
CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MARTÍ DE RIQUER 

L’exposició al Llegat Miquel Martí i Pol del mes de maig s’afegeix a la 
celebració del centenari del naixement d’aquest gran estudiós de la 
literatura en llengua romanç, escriptor i filòleg. En l’exposició podreu veure 
els documents que hi ha al llegat sobre Martí de Riquer. 
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JUNY: 
CENTENARI DE LA PUBLICACIÓ DE “LA PARAULA EN EL VENT” I “AUQUES I 
VENTALLS” DE JOSEP CARNER.   
El Llegat Miquel Martí i Pol se suma a la commemoració del centenari d’aquestes 
publicacions amb una mostra dels dos poemaris i un recull de llibres sobre l’obra 
de Josep Carner. 
  
 
JULIOL-AGOST: 
EXPOSICIÓ ANY VINYOLI 

Exposició de  llibres de Joan Vinyoli que es troben al Llegat Miquel 

Martí i Pol de la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter. 
Ignasi Aragay  deia al diari Ara, en motiu de la reedició de l’epistolari 
entre Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli Barcelona / Roda de Ter per 
Empúries, que eren “dos poetes autodidactes que van començar a 
treballar d’adolescents: un d’empleat d’escriptori, l’altre de fàbrica.  
Dos malalts amb una vellesa físicament complicada. La seva era una 

amistat a distància, gairebé només escrita –no es podien comunicar ni per telèfon a causa de 
les dificultats de parla de Martí i Pol–, una amistat tendra, sincera, persistent”. 
I això és el que mostra aquesta correspondència, la crònica de l’amistat entre Miquel Martí i 
Pol i Joan Vinyoli. A partir de la correspondència completa entre els dos poetes, resseguim 
l’inici, els titubeigs i el creixement de la seva relació, que esdevé una amistat fraternal 
d’admiració mútua. Assistim, des de dintre, al naixement dels poemes, al plantejament del 
procés de la creació literària, i al mateix temps compartim les seves inquietuds pels petits i 
grans fets de la vida quotidiana i pels problemes del país i del món. Especialment emotiva és la 
part de la correspondència que reflecteix el tracte gairebé familiar de Vinyoli i Martí i Pol amb 
la malaltia i la mort. 
És per aquesta relació d’amistat que des de la Fundació Miquel Martí i Pol i la Biblioteca Bac de 
Roda de Roda de Ter ens afegim als actes de commemoració del Centenari Joan Vinyoli amb 
una exposició dels seus llibres que es troben al Llegat Miquel Martí i Pol de la biblioteca. 
Alguns d’aquests llibres porten dedicatòries, com la que Vinyoli va escriure en l’Obra poètica 
1975-1979 (Crítica, 1979), prologada per Miquel Martí i Pol: “Estimat Miquel. Pensava aquest 

matí com et dedicaria aquest llibre i m’he quedat profundament adormit. He somiat que tu i jo 

preníem el sol i parlàvem. En despertar-me he pensat que explicar-te això seria la dedicatòria 

que et faria. Amb una forta abraçada, Joan. 14-V-79.” 
 
 
SETEMBRE - OCTUBRE:  

50È ANIVERSARI DEL BIBLIOTECA A RODA DE TER. 
La biblioteca Bac de Roda celebra el 50è aniversari amb una exposició per destacar 
tots aquest anys de funcionament d’una biblioteca que ha tingut un paper 
fonamental en l’àmbit sociocultural del poble. 
Tota aquesta activitat s’ha pogut recuperar i escriure a través de diferents 
documents del fons i de l’arxiu de la biblioteca: llibres de visita, llibres de registre, 

expedients d’activitats, el diari de la biblioteca, les memòries de la Central entre els anys 1957 
i1980 (Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales), fotografies de l’Arxiu de 
Fotografia Històrica de Roda ... Aquest material ha permès mostrar i il·lustrar aquest anys 
d’història a través d’una exposició a les vitrines i uns plafons. 
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NOVEMBRE:  
REEDICIÓ DE L’EXPOSICIÓ ANY VINYOLI 
Exposició de  llibres de Joan Vinyoli que es troben al Llegat Miquel Martí 
i Pol de la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter en format reduït. 
 
 
DESEMBRE: 
NADALES 

L’exposició del mes de desembre de l’Espai 
Miquel Martí i Pol està dedicada a les 
nadales. Per una banda, s’exposa la Nadala 
editada pels Amics de Miquel Martí i Pol, 
una nadala d’edició única per als integrants 
de l’Associació que han esdevingut unes 
petites mostres d’art creades pel pintor i 
impresor Elies Plana. Els exemplars, 

numerats i signats, contenen uns versos d’un poema del recull Algú que espera, escollit pel 
president de l’Associació, Ramon Besora i 
un linogravat a la planxa perduda, en 
colors. L’estampació es fa sobre paper de 
fil Biblos de la casa Guarro. El poema està 
compost amb la tipografia Cochin. Tot ha 
estat imprès amb una premsa tipogràfica 
Korrex, als tallers de la Granja Gràfica de 
Barcelona. Se n’ha fet una edició de 125 

exemplars, numerats i signats per l’artista. 
D’altra banda, s’exposa un recull de poemes de Nadal escrits per  Miquel Martí i Pol que Caixa 
de Girona va editar l’any 2005 amb  11 postals de felicitació amb imatges d’oficis de principis 
del S. XX. 
Aquesta Nadala va acompanyada de diferents edicions del poemari Suite de Parlavà ; seguit 
de Algú que espera, on hi ha els versos de la Nadala. Hi trobareu una edició en alemany 
traduïdes per Juana i Tobias Burghardt. 
 
 
 
CONSULTES  
 

- Llorenç Soldevila: traductors i traduccions dels poemes de Miquel Martí i Pol. 

- Jordi Berenguer Queraltó: datació de poemes. 

- Drets d’autor dels poemes. 

- Peticions de text complet de poemes concrets. 

- Referències bibliogràfiques de llibres de poemes de MMP. 

- Consultes de llibres del llegat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014. Fundació Miquel Martí i Pol. Llegat Miquel Martí i Pol. Biblioteca Bac de Roda              6 

 

 
ESPAIS ESCRITS 
 

- Enviament de les activitats a l’Agenda d’activitats d’Espais Escrits. 

- Participació en els reunions i en les jornades tècniques d’Espais Escrits. 
 
 
 
 
XARXES SOCIALS 

 
S’ha obert un compte a Twitter https://twitter.com/fundaciommp on hi apareixen 
notícies i esdeveniments relacionats amb MMP i la seva obra. 
Data de creació: 10 de novembre de 2014. 

Dades d’activitat: 65 tuits i 81 seguidors 
 
 

I se segueix mantenint el compte de Facebook: 
https://www.facebook.com/FundacioMiquelMartiiPol  
Dades de visites a Facebook: 

 

 
 
Dades d’abast: M’agrada, comentaris i comparticions: 
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Usuaris de Facebbok a qui agrada la pàgina: 
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PÀGINA WEB 

 
 

S’actualitza cada mes amb les diferents activitats a l’Espai Miquel Martí i Pol i a altres activitats 
a la resta de Catalunya relacionades amb la figura del poeta. 
 
Es continuen revisant els continguts i se n’afegeixen de nous. 
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SUBVENCIONS 
 
L’any 2014 la Fundació Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament de Roda de Ter va presentar dos 
projectes que van rebre una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una 

Audioguia de la Ruta Literària de Miquel Martí i Pol i de la Ruta teatralitzada de Miquel Martí 

i Pol. 

 

Audioguia de la Ruta Literària. 

Per què una app de la Ruta Literària de Miquel Martí i Pol?. Partint del fet que les institucions 
culturals tenen el deure de posar tots el mitjans necessaris per promoure la cultura i facilitar-
ne l’accés al ciutadà, l’augment de l’ús de dispositius mòbils ens ofereix una via excel·lent per 
avançar en aquesta direcció. 
L’aplicació ofereix a la Fundació Miquel Martí i Pol l’oportunitat de difondre la figura i l’obra 
del poeta i també en permet l’accés des de qualsevol lloc del món; a més enriqueix la ruta, 
fomenta la participació de l’usuari i atrau nous públics. 
 
Aquest tipus d’app és una clara evolució de l’audiogua tradicional i té molts avantatges: 
• Permet que l’usuari gaudeixi d’una experiència de visita més enriquidora, ja que pot 
utilitzar l’aplicació abans, durant i després de la visita i en qualsevol lloc 
• Ofereix una experiència més interactiva 
• Els sistemes de geolocalització ajuden els visitants a ubicar-se millor en l’espai del 
poble de Roda de Ter. 
 
• Són un gran suport quant a accessibilitat, sobretot si els usuaris de la ruta no tenen 
disponibilitat horària per fer les visites guiades que s’ofereixen des de la Fundació Miquel 
Martí i Pol. 
 
Així, doncs, amb aquesta audioguia, qualsevol persona pot fer l’itinerari sencer fent servir el 
seu telèfon intel·ligent o tauleta com a font per conèixer les informacions relatives a cada punt 
d’interès i, al mateix temps, per escoltar les explicacions i la lectura del fragment corresponent 
a cadascun d’aquests punts. Amb la incorporació dels arxius d’àudio, a més dels text, es pot fer 
un recorregut escoltant les diferents gravacions com si hi hagués al nostre costat una persona 
que ens estigués explicant i informant sobre allò que estem veient. 
La combinació d’eines pròpies de les noves tecnologies permeten, d’aquesta manera, superar 
alguns dels obstacles de productes culturals tradicionals, com ara el de no poder participar de 
la visita guiada el dia que se celebra. Ara, les persones que aquell dia no hi puguin assistir i 
estiguin interessades en fer la Ruta Literària de Miquel Martí i Pol, tenen la possibilitat de fer-la 
pel seu compte i de disposar de tota la informació relativa a la mateixa i al ritme que vulguin. 
Els continguts de la ruta s’han elaborat seguint el llibre Ruta Literària de Miquel Martí i Pol,  
que Llorenç Soldevila va editar, conjuntament amb el mateix poeta, i que també serveix de 
base per les rutes amb guia que s’ofereixen des de la Fundació. 
Dels 18 punts d’aquesta ruta elaborada per en Llorenç, n’hem triat tretze. Aquesta tria s’ha fet 
basant-nos en la proximitat dels punts i en acotar una mica els que són més propers al centre, 
però això no vol dir que els altres cinc punts no hi surtin, ja que hi ha explicacions addicionals 
que en fan referència. 
Quan es comença la ruta hi trobareu un àudio amb la benvinguda i la presentació de la ruta, 
que va a càrrec de Mariàngels Martí, filla de Miquel Martí i Pol, un fet que cal agrair i que 
permet oferir un component d’exclusivitat a l’audioguia.  
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Cada punt està identificat amb una imatge de fons. Aquestes imatges intenten reflectir, tant 
com es pot, el punt de la ruta i el text que hi correspon. En la portada de l’audioguia i el punt 
12 hi trobem dues fotografies de Pere Formiguera. També hi ha dues fotografies antigues 
cedides per l’Arxiu de Memòria Històrica de Roda de Ter i altres fotografies de l’Arxiu personal 
de Miquel Martí i Pol. Aquestes fotografies antigues conviuen en l’a`licació amb d’altres 
actuals que ofereixen un contrapunt al disseny. 
 
Seguint en el punt que haguem triat: 
- hi trobarem una pista d’àudio amb l’explicació del punt, que va a càrrec de dos dels guies de 
la ruta: Marc Escarrabill i Laura Bayer. Amb la seva veu ens situarem a cada punt i en sabrem el 
context relacionat amb la figura del poeta. 
- També hi ha una altra pista d’àudio amb el poema o fragment que correspon a aquest punt i 
que estan recitats per en Ramon Martí i Pol. Ell mateix va fer la tria dels poemes que hem 
inclòs en cada punt. Cal destacar que poder comptar amb els poemes recitats per en Ramon, el 
seu germà, ofereix una dimensió de proximitat amb l’autor, de qualitat i d’excepcionalitat que 
no es poden trobar en moltes rutes literàries. L’audició del poema es completa amb el text, i 
ens permet llegir-lo alhora que s’escolta. 
Per a poder fer aquestes gravacions hem comptat amb la col·laboració dels estudis de Ràdio 
Roda i de la seva responsable, Montse Verdaguer, que ha editat tots els talls de veu. 
També s’han elaborat els continguts addicionals, que els hem anomenat SABER-NE MÉS i que 
després el dissenyador en farà esment. És en aquests continguts addicionals on hi trobarem les 
referències a els 5 punts que falten de la ruta original ideada per en Llorenç Soldevila i Miquel 
Martí i Pol. Es tracta de les diferents cases on va viure i les Escoles Nacionals, que en 
l’actualitat és l’escola de la Marededéu del Sòl del Pont.  
 
Els SABER-NE més dels altres punts permeten conèixer altres aspectes de la biografia de 
Miquel Martí i Pol, i també tenir informació de la vida cultural i dels serveis del poble de Roda 
de Ter, i per això hi trobareu dades amb els horaris de la Biblioteca, la programació del teatre 
Eliseu, l’activitat del Museu de l’Esquerda i del Jaciment i us podreu descarregar l’aplicació que 
permet connectar amb els comerços i negocis de Roda de Ter. 
I finalment, en cada punt accedireu al mapa de localització, on hi torbareu identificats els 13 
punts i també els altres 5 de manera diferenciada però amb indicacions per anar-hi. 
Com podeu veure, es tracta d’una ruta amb uns continguts elaborats amb molta cura i pensant 
en les necessitats dels usuaris. I la presència de Mariàngels Martí i Ramon Martí i Pol en els 
àudios enriqueixen el contingut de l’aplicació. Aquest component personal afegit és la  
continuació de la implicació que el mateix poeta va tenir en l’elaboració de la ruta original amb 
en Llorenç Soldevila i és un privilegi per a tots nosaltres. 
Amb la presentació d’aquesta aplicació, la Fundació Miquel Martí i Pol, que té com a finalitat 

contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Martí i Pol acompleix 

un dels objectius: Promoure, recollir, programar i executar projectes, iniciatives i accions que 

serveixin per a la promoció i la difusió de l’obra del poeta. 
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Ruta Literària Teatralitzada 

 
La ruta es va presentar el dissabte 15 de novembre dins els actes de les XI Jornades Miquel 
Martí i Pol. La companyia Alambiq Destil·leria Cultural s’encarrega de la representació. 

La trobada comença a la Plaça del Poeta, a Roda de Ter. Allà ens espera l’Eloi, que vol fer una 
sorpresa a la seva estimada Hermínia i s’afegiran al grup de l’Associació d’Amics del Jocs de 
Pistes de Catalunya (el grup que fa la ruta) per començar un joc de pistes ...  o potser serà una 
ruta poètica o bé teatre en ruta ?  
 
Des de la Plaça del poeta se’ns presenta el poble de Roda de Ter i la seva historia, així com els 
canvis que ha sofert la vila i es parla dels seus escriptors il·lustres, com Emili Teixidor i Miquel 
Martí i Pol.  

Un cop presentada la vila, sabrem que la sorpresa que l’Eloi prepara a l’Hermínia és seguir 
l’itinerari de  la vida i obra de Miquel Martí i Pol. L’àvia de l’Hermínia era de Roda de Ter i això 
fa que l’Hermínia ja estigui engrescada per començar aquest joc de pistes sobre la vida del 
poeta. Així, doncs, sabrem quina és la relació de la Plaça on ens trobem i el poeta rodenc i 
seguirem cap al cementiri, on visitarem la seva tomba.  
Ens endinsarem pels carrers de Roda de Ter i farem una immersió en el paisatge vital del poeta 
que va viure sempre a Roda i que va inspirar la seva obra. 
 
Farem parada a la Plaça Major, ens aturarem al carrer de Pere Almeda (el carrer de Migdia que 
en deia Martí i Pol) i des de l’església de Sant Pere parlarem de l’escola de Mossèn Espinalt i 
del Centre Parroquial, que van marcar la vida educativa, cultural i teatral del poeta. 
Pel Pont Vell arribarem a  la Mare de Déu del Sòl del Pont,  on podrem descansar i fer un petit 
mos, però seguirem coneixent Miquel Martí i Pol i Roda de Ter: la importància de la capella en 
la vida del poeta, i la veneració de la Mare de Déu del Sòl del Pont per part de tots els rodencs.  
Amb les piles carregades, afrontarem el tram final. Passarem pel carrer de la Verge del Sòl del 
Pont i ens aturarem al  número 18, a la casa on va néixer Martí i Pol.  
Després de parlar de la família i la infantesa del poeta, continuarem cap a les escales de les 
Tres Fonts, on els participants posaran el seu granet de sorra per tal que la visita surti rodona. 
 
Per finalitzar la ruta anirem fins a la Blava, la fàbrica on Miquel Martí i Pol hi entrà a treballar 
als 14 anys. Allà podrem conèixer les vicissituds de la feina dels treballadors i també podrem 
veure la casa on anà a viure quan es casà amb Dolors Feixas i on hi van néixer els seus dos fills.  
 
ADVERTÈNCIA 
Es tracta d’una passejada literària teatralitzada, la poesia i la literatura es poden presentar en 
el moment menys esperat, es recomana mantenir desperts els sentits. 
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COL·LABORACIONS 
 
 
� Placing Literature 

Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català se suma a la col·lecció “Novels by Place”, de 
Placing Literature (una plataforma global i dedicada a la literatura mundial), on hi aporta de 
manera col·laborativa contingut de la literatura catalana i la ubica al lloc on fa referència. 
D’aquesta manera la Xarxa del patrimoni literari català aprofita el contingut literari dipositat al 
Mapa Literari Català d’Espais Escrits per a nodrir un altre mapa literari d’abast mundial. 
La col·lecció Novels by Place ha estat creada per Placing Literature (placingliterautre.com), una 
pàgina web crowdsourcing que mapeja escenes literàries que es realitzen en llocs reals amb 
vocació mundial. La col·lecció ha estat possible gràcies a la col·laboració d’Espais Escrits i State 
Library of Queensland, d’Austràlia, i queda oberta per a futures col·laboracions. 

Amb aquesta col·laboració Espais Escrits vol fer present la literatura catalana al món i permet 
que lectors i investigadors de tot el món descobreixin literatura escrita en català i per autors 
catalans. En total s’han ubicat 350 novel·les, contes i poemes de més de 40 autors de la 
literatura catalana. La Fundació Miquel Martí i Pol hi ha participat situant en el mapa 49 
poemes de l’autor: 

Andorra, postals i 
altres poemes. 
Andorra la Vella: 
Serra airosa, 1984. 

Andorra  Miquel Martí i Pol va dedicar aquest poemari al Principat 
i el va concebre com una mostra d’afecte. Al pròleg diu 
que pretén “reivindicar l’andorranitat més genuïna per a 
aquest llibre, i, posats a dir, per a mi mateix”. 

Llibre de les 
solituds. Barcelona: 
Edicions 62, 2001. 

París En aquest llibre hi ha un poema dedicat a París: "Postal 
de París" 

Llibre de les 
solituds. Barcelona: 
Edicions 62, 2001. 

Menorca En aquest llibre hi ha un poema dedicat a la Cala 
Mesquida de Menorca: "Cala Mesquida" 

Llibre de les 
solituds. Barcelona: 
Edicions 62, 2001. 

Menorca En aquest llibre hi ha un poema dedicat al Cap de Favàritx 
de Menorca: "Cap de Favàritx" 

Llibre de les 
solituds. Barcelona: 
Edicions 62, 2001. 

Cotlliure En aquest llibre hi ha un poema dedicat a Antonio 
Machado, enterrat al cementiri de Cotlliure: 
"Compliment a Antonio Machado" 

La Pell del violí. 
Barcelona: Vosgos, 
1974. 

Mallorca L'autor diu: La Pell del violí és un dels meus llibre més 
ben construïts, més densos, més rics de llenguatge i 
d'imatges i més expressivament intensos. El poema "De 
bona gana" evoca una imatge de Mallorca. 

Temps d'interluni. 
Barcelona: Edicions 
62, 1990. 

Pals Temps d'interluni, segons Martí i Pol, potser és un recull 
de poemes o, més exactament encara, el resultat d'una 
colla d'intents de confegir un llibre que sempre deixava a 
mig fer. Un dels poemes és "De Pals enllà", dedicat a la 
vila de Pals. 

Temps d'interluni. 
Barcelona: Edicions 
62, 1990. 

Sa Riera 
(Begur) 

Temps d'interluni, segons Martí i Pol, potser és un recull 
de poemes o, més exactament encara, el resultat d'una 
colla d'intents de confegir un llibre que sempre deixava a 
mig fer. Un dels poemes és "Sa Riera", dedicat a una 
platja de Begur. 
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Temps d'interluni. 
Barcelona: Edicions 
62, 1990. 

Sa Tuna 
(Begur) 

Temps d'interluni, segons Martí i Pol, potser és un recull 
de poemes o, més exactament encara, el resultat d'una 
colla d'intents de confegir un llibre que sempre deixava a 
mig fer. Un dels poemes és "Sa Tuna", dedicat a una 
platja de Begur. 

Per preservar la 
veu. Sant Boi de 
Llobregat: Edicions 
del Mall, 1985. 

Pica d'Estats Recull que aplega poemes escrits entre 1980 i 1984. 
Inclou un poema dedicat a la Pica d'Estats: “Per a ésser 
llegit al cim de la Pica d’Estats el dia que s’hi commemori 
el centenari de l’ascensió que hi féu el poeta Jacint 
Verdaguer” 

Llibre dels sis 
sentits. Barcelona: 
Edicions del Mall, 
1977. 

Roda de Ter Aquest poemari es va escriure entre l’octubre de 1974 i el 
maig de 1975. Els sis poemes que el composen són el seu 
primer assaig de poesia clarament política i compromesa 
amb Catalunya. Cadascun d’ells evoca un dels cinc 
sentits, més el sisè sentit, la paraula. Joan Miró va fer sis 
gravats per acompanyar els poemes. 

Per preservar la 
veu. Sant Boi de 
Llobregat: Edicions 
del Mall, 1985. 

Canet de Mar Recull que aplega poemes escrits entre 1980 i 1984. 
Inclou un poema dedicat a la patrona de Canet de Mar: 
“Quasi pregària a la Mare de Déu de la Misericòrdia, 
patrona de Canet de Mar i del Maresme” 

Suite de Parlavà. 
Barcelona: Edicions 
62, 1993. 

Parlavà Els onze poemes de Suite de Parlavà van ser escrits entre 
el 12 de juliol i el 2 d'agost de 1990 a la casa de Lluís Llach 
(Cal Corder) durant una estada que hi va fer Miquel Martí 
i Pol amb la seva dona Montserrat Sans. 

"Apèndix II" dins 
Miquel Martí i Pol. 

Poètica IV: 1990-

2003. Barcelona: 
Edicions 62, 2000, 
p. 442. 

Sant Gregori Inauguració de la plaça Miquel Martí i Pol amb una 
escultura d’Ernest Altés que incorpora un poema de 
Martí i Pol. Sant Gregori, Girona, 1994. 

Algú que espera. 
Barcelona: Edicions 
62, 1993. 

Roda de Ter Poemari publicat juntament amb Suite de Parlavà. Escrit 
el 1990, aquest poemari mostra la recuperació de la 
confiança en sí mateix. 

Set poemes 
d'Andorra. 
Barcelona: Joan de 
Serrallonga-
Editorial Galeria, 
1988. 

Andorra  "Vull intentar reflectir les sensacions íntimes que he 
experimentat passejant per les valls d'Andorra junt amb 
la meva dona”. Miquel Martí i Pol. 

"Dues havaneres", 
Miquel Martí i Pol. 
Obra poètica IV: 
1990-2003. 
Barcelona: Edicions 
62, 2000, p. 532.  

Palamós Havanera dedicada a Palamós i cantada pel Grup Gavina, 
disc Amor matiner, 1990 

L'Àmbit de tots els 
àmbits. Sant Boi de 
Llobregat: Edicions 
del Mall, 1982. 

Roda de Ter En aquest llibre el poeta convida el lector a una reflexió 
cívica sobre la necessitat d'aportar cadascú el que pugui 
en la construcció del país comú. 



 
 
 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014. Fundació Miquel Martí i Pol. Llegat Miquel Martí i Pol. Biblioteca Bac de Roda              14 

 

"Apèndix II" dins 
Miquel Martí i Pol. 

Poètica IV: 1990-

2003. Barcelona: 
Edicions 62, 2000, 
p. 451. 

Girona Poema dedicat a la ciutat de Girona. 

Quietud perduda: 
poesia inèdita i 
dispersa: 1984-
2003. Barcelona: 
Edicions 62, 2004.  

Roda de Ter Aplega cinquanta-sis poemes de Miquel Martí i Pol 
redactats entre 1984 i juliol de 2003 que no havien 
format part de cap dels llibres convencionals del poeta. 

Joc d'escacs. 
Barcelona: 
Empúries, 1994. 

Tavertet Miquel Martí i Pol escriu part dels textos autobiogràfics 
en prosa d'Obertura catalana i Defensa siciliana, recollits 
a Joc d'escacs, a la casa rodona de Desvilar de Tavertet. 

"Apèndix II" dins 
Miquel Martí i Pol. 

Poètica IV: 1990-

2003. Barcelona: 
Edicions 62, 2000, 
p. 551-554. 

Barcelona Poema dedicat al Gran Teatre del Liceu 

"Apèndix II" dins 
Miquel Martí i Pol. 

Poètica IV: 1990-

2003. Barcelona: 
Edicions 62, 2000, 
p. 499, 

Sarajevo Poema dedicat a Sarajevo. 

"Apèndix II" dins 
Miquel Martí i Pol. 

Poètica IV: 1990-

2003. Barcelona: 
Edicions 62, 2000, 
p. 473. 

Aiguamolls de 
l'Empordà 

El poema "Rodolins amb molts paranys per celebrar bé els 

deu anys" està dedicat al Parc dels Aiguamolls de 
l'Empordà en la celebració del seu desè aniversari. 

Haikús en temps de 
guerra. Barcelona: 
Edicions 62, 2002. 

Kosovo Haikús provocats per la guerra de Kosovo 

Paraules al vent. 
Barcelona: Ossa 
Menor, 1954. 

Roda de Ter Amb aquest llibre guanya el premi de poesi Óssa Menor 
l'any 1953. 

La Fàbrica: 1958-
1959/1970-1971. 
Barcelona: Edicions 
62, 1995. 

Roda de Ter Poemari sorgit de l'estreta realció del poeta amb el món 
de la fàbrica on treballà gairebé trenta anys. 

Cinc esgrafiats a la 
mateixa paret. 

Barcelona: Edicions 

62, 2001. 

Roda de Ter Poemes carregats d'imatgeria que sintetitzen 
magistralment el nou món del poeta amb l'esclerosi 
múltiple i l'actitud amb què s'hi enfronta, una actitud que 
no cau mai en la desesperança, sinó que malda sempre 
per aferrar-se a la vida: amb les limitacions que calgui, 
però viure. 

Estimada Marta. 
Barcelona: Edicions 

Roda de Ter Hi trobem alguns dels poemes d'amor més bells del poeta 
de Roda però no només això, té una elevada càrrega 
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62, 2008. simbòlica dins la seva trajectòria, quan fa set anys de la 
diagnosi de la malaltia de l'esclerosi múltiple. Una una 
mostra de fortalesa estremidora, com una reafirmació i 
autoafirmació enèrgica de la voluntat creadora i literària i 
també vital. 

Porto la tarda 
recolzada al braç. 
Barcelona: Edicions 
62, 2001. 

Roda de Ter Poemes ingenus i candorosos d'adolescència (1948-
1954). 

Si esbrineu d'un sol 
gest, dins Obra 
poètica I: 1948-
1971. Barcelona: 
Edicions 62, 2000 

Roda de Ter Reflexió sobre l'activitat poètica. 

El Poble. Barcelona: 
Edicions 62, 1998. 

Roda de Ter Obertura, podríem dir-ne social, a la realitat del seu 
entorn, concretada inicialment en els dos marcs espacials 
immediats, el seu poble i la fàbrica on treballa. 

Veu incessant. 
Barcelona: Edicions 
62, 2013. 

Roda de Ter Veu incessant documenta la llarga crisi existencial i 
religiosa del poeta i els primers passos cap a una poesia 
de caràcter més social. 

Quinze poemes. 
Barcelona: Edicions 
62, 2001. 

Roda de Ter Recull de poemes de la seva primera època. 

Autobiografia. 
Barcelona: Edicions 
62, 2000. 

Roda de Ter Poemes escrits entre els anys 1965 i 1966. 

Vint-i-set poemes 
en tres temps. 

Barcelona: Edicions 
62, 1994. 

Roda de Ter Els efectes de l'esclerosi múltiple que Martí i Pol contrau 
pels volts del 1970 es fan presents. S'imposa la solitud, 
l'angoixa, una certa presència de la mort, i el poeta 
defineix un món reduït i tancat, l'únic que percep com a 
possible en les noves circumstàncies que li toca de viure. 

Primer llibre de 
Bloomsbury. 
Barcelona: Edicions 
62, 1995. 

Roda de Ter En plena maduresa vital, la poesia de Martí i Pol traspua 
una innegable sensació de serenitat. Poemes que 
trasllueixen una esperança de reconciliació amb ell 
mateix, de retorn del viatge al pou pregon on l'havia 
abocat la malaltia.  

Quadern de 
vacances. 
Barcelona: Proa, 
2000.  

Roda de Ter Poesia que en aquest llibre arriba a una tensa maduresa, 
a un punt d'equilibri vehement. Aquest és un recull 
gairebé autobiogràfic on el poeta se'ns presenta com un 
descriptor de la seva conducta i del seu entorn. 

Un hivern plàcid. 
Barcelona: Edicions 
62, 1994. 

Roda de Ter Llibre que mostra la necessitat del poeta de retrobar-se 
amb ell mateix i amb la seva particular història. Metàfora 
de la placidesa amb què s'espera viure l'hivern de la vida. 

Els Bells camins. 
Barcelona: Edicions 
62, 1994.  

Roda de Ter Poesia que mostra una serenor feta de saviesa de viure, 
d'experiència, d'observació del món que envolta el poeta, 
des d'una certa posició "tardoral", i sobretot de voluntat 
de coneixement, aplicada en especial al propi jo del 
poeta. 

Contes de la vila de 
R. Barcelona: 

Roda de Ter Bona mostra de la narrativa de Miquel Martí i Pol. En 
aquest volum trobem històries realistes situades en una 
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Edicions 62, 1998. vila fabril. N'hi ha també de fantàstiques i sorprenents. 
Personatges entranyables, d'altres de mesquins, egoistes 
o barroers, situacions de cada dia i fets insòlits. 

Les Clares 
paraules. 
Barcelona: Edicions 
62, 1992.  

Roda de Ter Donades les circumstàncies personals del poeta, aquest 
llibre equilibra la realitat poètica respecte de la limitació 
de la realitat viscuda i soferta. Per a Martí i Pol escriure és 
una necessitat. 

Llibre d'absències. 
Barcelona: Edicions 
62, 2000. 

Roda de Ter Llibre lligat a la mort de la seva primera esposa Dolors 
Feixas. La seva mort el va afectar de manera molt 
intensa, però el llibre no mostra una sensació de 
desesperació, sinó serenor. 

Després de tot. 
Barcelona: Proa, 
2002. 

Roda de Ter Després de tot és un diàleg permanent, una meditació 
profunda sobre la condició humana, en aquest cas 
centrada en la biografia del poeta, plaçada a la vellesa 
que el poeta no amaga i que, diverses vegades, afirma 
amb el nom que li correspon. És una poesia que, 
progressivament, pren un caire reflexiu sobre el pas del 
temps, el pes de la memòria, els efectes de la solitud i el 
cansament, l'adaptació al trànsit del present o la vida 
viscuda. 

Llibre sense títol. 
Dins Obra poètica 
II: 1970-1980. 
Barcelona: Edicions 
62, 2000. 

Roda de Ter En el moment d'escriure aquests poemes se li 
començaven a manifestar seriosament els primers 
símptomes de la malatia. 

L'Hoste insòlit. 
Barcelona: Proa, 
2000. 

Roda de Ter Miquel Martí i Pol ha arribat a un tan alt ofici en l'art de 
les paraules, que el mateix ofici s'ha fet transparent i 
diries que no exigeixen cap mena d'esforç, ni al poeta que 
les diu, ni a tu que les escoltes. (Del pròleg de M. Aurèlia 
Capmany.) 

El Fugitiu. 
Barcelona: Edicions 
62, 1998. 

Roda de Ter Segons l'autor, aquest llibre es va anar fent a remolc 
d'una llarga crisi religiosa, que finalment es va resoldre 
amb una ruptura. 

He heretat 
l'esperança. 
Barcelona: El 
Observador, 1991. 

Roda de Ter Aquest poemari forma part d'un període d'implicació 
social amb un ús mes gran del vers lliure i utilitzant un 
llenguatge planer i accessible. 

Crònica de demà. 
Barcelona: Edicions 
62, 1993. 

Roda de Ter Comença a treure partit de la seva malaltia i veu el costat 
pràctic de la seva situació. 

 
 
� Suport documental al programa Divendres de TV3 que es va emetre des de Roda de Ter els 
dies 7, 8 i 9 de gener. 
 
� Gestió de la conferència de Roger Canadell sobre Miquel Martí i Pol a Ripollet el 22 d’abril 
2014. 
 
� Col·laboració en les Jornades Miquel Martí i Pol. 
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RUTA LITERÀRIA MIQUEL MARTÍ I POL I VISITES AL LLEGAT 
 
 

2014: rutes literàries 

27 febrer IES Carles Vallbona, Granollers. 4t ESO  3 grups 17+17+18 IES 

19 març Escola Despujol de Masies de Voltregà 2 grups 31+31 CEIP 

20 març Escola Despujol de Masies de Voltregà 1 grup 31 CEIP 

2 abril Escola La Palmera, Barcelona. 4t primària. 2 grups 26+26 CEIP 

26 abril  Aula Gent Gran de Ripollet 2 grups 18+18 ADULTS 

16 maig  Grup de Mollet 1 grup 6 ADULTS 

12 juny IES Sant Miquel dels Sants, Vic. 3r ESO 4 grups 20+20+20+20 IES 

18 juny  IES Baix Cinca, Fraga. 4t ESO 1 grup 27 IES 

20 setembre Festa Major Roda de Ter 1 grup 16 ADULTS 

21 setembre Grup adults 1 grup 13 ADULTS 

18 octubre Promoció Econòmica + ARC 1 grup 13 ADULTS 

25 octubre Jubilats de l’Associació Fotoclub, Terrassa 1 grup 35 ADULTS 

6 novembre Institut Carles Vallbona, Granollers. 4t ESO 2 grups 21+21 IES 

6 desembre Grup adults 1 grup 14 ADULTS 

18 desembre Col·legi Salesià Sant Josep, Barcelona. 3r ESO 4 grups 20+21+21+24 IES 

 
ESCOLARS grups alumnes 

primària 5 145 

secundària 14 287 

ADULTS grups assistents 

 8 133 

TOTAL 16 565 

 
 

2014: visites al llegat 

27 febrer IES Carles Vallbona, Granollers. 4t ESO 1 grup 18 IES 

2 abril Escola La Palmera, Barcelona. 4t primària. 2 grups  26+26 CEIP 

22 abril IES Miquel Martí i Pol, Roda de Ter. 3r A ESO  1 grup 25 IES 

26 abril  Aula Gent Gran de Ripollet 2 grups 18+18 ADULTS 

29 abril IES Miquel Martí i Pol, Roda de Ter 3r B ESO  1 grup 25 IES 

29 abril IES Miquel Martí i Pol, Roda de Ter 3r C ESO 1 grup 25 IES 

16 maig  Grup de Mollet 1 grup 6 ADULTS 

11 juny  1 grup 2 ADULTS 

12 juny IES Sant Miquel dels Sants, Vic. 3r ESO 1 grup 20 IES 

18 juny  IES Baix Cinca, Fraga. 4t ESO 1 grup 27 IES 

17 juliol  1 grup 4 ADULTS 

6 novembre Institut Carles Vallbona, Granollers. 4t ESO 2 grups 21+21 IES 

10 novembre Escola Mare de Déu del Sòl del Pont, Roda de 
Ter. 6è primària. 

1 grup 30 CEIP 

 
ESCOLARS grups alumnes 

primària 3 82 

secundària 8 182 

ADULTS grups assistents 

 5 48 

TOTAL 16 312 
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Ruta literària teatralitzada 

 grups assistents 

Festa Major (setembre): 1 38 

Fira Pont a Pont (desembre) 1 8 

TOTAL 4 46 

 
 
TASQUES BIBLIOGRÀFIQUES AL LLEGAT 
 

• Inventari Fons bibliogràfic MMP:  
- Correccions de canvis de teixell i catalogacions. 
- Catalogació de noves incorporacions. 
 

• Centre d’interès MMP / Servei d’informació MMP 
- Revisió i actualització de la bibliografia bàsica de MMP. 

 
 
 
 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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