Objectius:

Fundació Miquel Martí i Pol
Propostes Clubs de lectura
Ruta literària Miquel Martí i Pol · especial clubs de
lectura!

- Descobrir Miquel Martí i Pol a través d’una proposta a l’aire
lliure.
- Llegir i sentir poemes de l’autor de la veu d’un/a rapsode.
- Gaudir d’una experiència poètica.

La ruta literària és un itinerari a l’aire lliure que ressegueix
indrets relacionats de forma directa amb la figura i obra de
Miquel Martí i Pol. El recorregut, que proposa conèixer els
aspectes més rellevants de la biografia de l’autor, dóna a
conèixer els textos més rellevants del literat i incideix de forma
especial en els poemes proposats pel club de lectura.
Per aquesta ruta s’inclou la visita del Llegat Miquel Martí i
Pol amb una mostra de textos originals de l’autor.
Lloc i durada: Roda de Ter (Osona). L’itinerari comentat és de 2
hores aproximadament.
Logística: La Fundació Miquel Martí i Pol adapta els continguts
de la ruta per a cada club de lectura. Si els grups es volen quedar
a dinar es facilitarà un full de contactes d’establiments propers.
Nivell: La ruta s’adapta a tots els nivells.

www.miquelmartiipol.cat

Reserva: Es prega la reserva prèvia i es prefereix el pagament
amb transferència bancària.
Preu: 5€ per persona.
Per a grups inferiors a 15 persones el preu total és de 75€.

Sessions per a clubs de lectura
Especial poesia
Es proposen sessions d’una hora per dinamitzar i conduir clubs
de lectura de poesia. L’activitat parteix de textos de Miquel Martí
i Pol per treballar eines i aspectes del gènere aplicables en
qualsevol autor. En aquesta sessió s’explica la figura de l’autor i
s’entra en matèria a partir de l’anàlisi de textos específics que
provocaran la reflexió de tots els assistents. Es recita poesia.
Aquestes sessions poden tractar, també, un llibre concret de
Miquel Martí i Pol. A continuació us presentem els llibres que
recomanem.
Lloc i durada: A qualsevol biblioteca o a la seu de la Fundació
Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona).
Logística: Un/a professional s’encarregarà de conduir la sessió.
Nivell: Per a tots els nivells. Les sessions es poden adaptar a tot
tipus nivell, de col·lectius i de públics.

Llibretes manuscrites de Miquel Martí i Pol. Llegat Miquel Martí i Pol.

Preu: 120€ (transport a partir de 45 km a part).

www.miquelmartiipol.cat

Llibre: Sol de palla trenada: antologia poètica, 1951-2003. A
cura de Pere Farrés. Barcelona: Edicions 62, 2007. (Educació 62 ;
20).
En aquest volum trobareu una introducció amb la vida i obra de
l’autor, així com l’explicació de l’evolució poètica de Martí i Pol.
L’antologia presenta més d’un centenar de textos procedents
dels llibres més reconeguts de l’autor.
Llibre: Amb els ulls oberts: antologia poètica. A cura de Ricard
Torrents. Barcelona: Proa, 2000. (Els Llibres de l'Óssa Menor ;
194).
En aquest volum trobareu un pròleg amb la biografia de l’autor i
amb més d’un centenar de textos poètics ordenats per les
temàtiques següents: «el poble», «la fàbrica», «personatges»,
«llocs, moments», «sàtires», «autobiografia», «meditacions»,
«l’amor», «elegies», «poemes civils» i «poètica».
Llibre: Llibre d’absències.
Recull de textos entorn l’absència, la mort, la vida i el procés de
dol. El poeta el va escriure en morir la seva esposa Dolors. Es
tracta d’un volum molt reflexiu i ple d’esperança.
Editorial: trobareu el volum publicat en diverses editorials.
Llibre: La fàbrica: 1958-1959/1970-1971. Barcelona: Edicions
62, 1995. (Petita biblioteca universal; 3)
Recull de textos poètics que tracten el món obrer dels anys
cinquanta i seixanta. Els poemes s’emmarquen en el corrent
literari de la poesia social i en ells podem reconèixer la crítica i la
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defensa dels drets dels treballadors i treballadores, així com
també uns exemples que descriuen el context social del moment.
Editorial: trobareu el volum publicat en diverses editorials.
Altres llibres: des de la Fundació Miquel Martí i Pol podem
adaptar el club de lectura a qualsevol dels reculls de poemes o
narracions de l’autor.

Contacte
Fundació Miquel Martí i Pol
C/ Costa del Ter, núm. 9-15
08510 Roda de Ter (Osona)
T. 938 54 00 77 (telèfon provisional · Biblioteca Bac de Roda)
fundacio@miquelmartiipol.cat
montse.caralt@miquelmartiipol.cat

Facilitem els llibres:
www.miquelmartiipol.cat
Per tal de facilitar l’accés a les propostes de lectura, des de la
Fundació Miquel Martí i Pol us oferim un lot de llibres en
préstec. Us farem arribar els volums un mes abans de la data
proposada pel club de lectura i els recollirem el mateix dia de la
sessió.
Els lots de llibres per oferir són:
Sol de palla trenada: antologia poètica, 1951-2003.
Amb els ulls oberts: antologia poètica.
La fàbrica: 1958-1959/1970-1971.

Segueix-nos a

@fundaciommp
@fundaciomiquelmartiipol
Facebook/FundacioMiquelMartiiPol

Amb la col·laboració de:

www.miquelmartiipol.cat

