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DOSSIER DE PREMSA 
 
 

 

Jornades Miquel Martí i Pol 2017 

 
09/11/2017- 25/11/2017 

Roda de Ter, Vic, Tavèrnoles, Barcelona 
 
 
I, sobretot, no oblidis que el teu temps  
és aquest temps que t’ha tocat viure,  

no un altre, i no en desertis,  
orgullós o covard, quan et sentis cridat  
a prendre part, com tothom, en la lluita,  

car el teu lloc només tu pots omplir-lo. 

 

 
 

Un novembre més, la Fundació Miquel Martí i Pol es prepara per una nova edició 

de les Jornades Miquel Martí i Pol que serviran per commemorar els catorze anys 

de la mort del poeta de Roda de Ter. Les diverses activitats que presentem 

s’adeqüen a la finalitat de la Fundació Miquel Martí i Pol de contribuir a la 

consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta.  

 

Les jornades d’enguany venen marcades per la seva transversalitat, la creació de 

sinergies i l’ampliació d’escenaris, una mostra del caràcter nacional del poeta de 

Roda de Ter. 
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Miquel Martí i Pol, poeta nacional  

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929- 2003) és un dels poetes més emblemàtics del segle 

XX. El seu compromís amb la cultura l'ha fet poeta nacional i l’ha destacat com a català 

universal. 

 

· Transversalitat de les activitats 

Les Jornades Miquel Martí i Pol 2017 inclouen actes de diversa tipologia i per a públics 

diversos. La implicació del poble a les jornades es veu reflectit en la mobilització de més de 

32 entitats i institucions socials (Escola Mare de Déu del Sòl del Pont, Escola Emili 

Teixidor, Institut de Roda de Ter, Biblioteca Bac de Roda, Ajuntament de Roda de Ter, 

Ajuntament de Vic, Ajuntament de Tavèrnoles, Associació ARC de comerciants de Roda de 

Ter, Escola Municipal de Música El Faristol, l’Ateneu de Vic, l’Anteneu Barcelonès, la 

Universitat de Vic-UCC, el Museu L’Esquerda, Reduccions. Revista de poesia, Pagès Editors, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Espais Escrits, la coordinadora de l’ANC de Roda 

de Ter, voluntaris pel Referèndum, l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol, Diputació de 

Barcelona, Generalitat de Catalunya, Celler Vall Llach, Celler Més que Paraules, Consell 

Comarcal d’Osona, Societat Catalana de Llengua i Literatura, etc.). 

 

- Actes festius de caire popular: com l’homenatge popular del divendres dia 10 amb la 

lectura de poemes a càrrec d’alumnes o l’acte del diumenge al cementiri, on està enterrat 

Miquel Martí i Pol, on se l’homenatjarà amb un acte íntim carregat de música i poesia. 

També cal destacar la cantata “El poble”, com a cloenda del lliurament dels Premis 

literaris, que compta amb la participació de l’Escola Municipal de Música El Faristol. 

 

-Actes culturals destinats a descobrir la figura de l’autor: a partir de la presentació del 

llibre Tant de gust Miquel Martí i Pol, adreçat a un públic juvenil, o de l’espectacle La vida 

cara a cara, Miquel Martí i Pol, on es recitaran textos de l’autor. 
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-Actes acadèmics: per primer any se celebra la I Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de 

Literatura i Educació, junt amb la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. 

Entenen el paraigües del poeta Miquel Martí i Pol com un referent, alhora que també 

motiu d’estudi, la Jornada-Col·loqui presenta un programa que té la poesia per a infantil i 

primària com a tema central. 
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- Actes que fomenten la creació literària i cultural contemporània: a partir de la 

convocatòria dels Premis literaris, artístics i pedagògics. Com a novetat aquest any s’ha 

creat el I Premi Instapoema de fotografia i poesia i el I Premi d’Il·lustració de poesia 

Miquel Martí i Pol (amb la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA CX). El 

lliurament dels premis es farà durant les Jornades i comptarà amb la presència de l’Hble. 

Sr. Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Un altre dels 

actes que fomenta la creació literària actual és la innovadora proposta Amb veu pròpia. 

Crònica de demà. 

 

 

-Actes d’homenatge a la paraula: el dia 11 de novembre, en el marc de la primera acció 

poètica Amb veu pròpia. Crònica de demà (Guillem Roma i Guillem Ramisa) s’homenatjarà 

al poeta Lluís Solà. És el primer any que brindarem un reconeixement a un poeta viu dalt 

de l’escenari imponent del Teatre Eliseu. El motiu és distingir personalitats que han 

treballat fermament per la cultura catalana, els quals han deixat petja i ens lleguen la 

paraula per continuar conreant-la. 
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· Creació de sinergies 

El programa de les Jornades Miquel Martí i Pol 2017 és possible gràcies al treball de 

moltes persones i de diverses entitats i institucions. 

 

- Teixit social, cultural, educatiu i institucional de Roda de Ter: el municipi de Roda de Ter 

participa activament de les Jornades Miquel Martí i Pol. Amb la biblioteca Bac de Roda 

coorganitzem presentacions i el Museu L’Esquerda hi col·labora cedint-nos espais. El món 

educatiu de Roda de Ter també hi és present recitant poemes i creant treballs plàstics 

relacionats amb el poeta, l’Escola Municipal de Música El Faristol participa amb la cantata i 

en l’acte d’homenatge en record al poeta, i l’ANC de Roda de Ter també hi és present amb 

la lectura de poemes. Sense oblidar el paper imprescindible de l’ajuntament: govern, 

consistori i brigada municipal. 

 

- Amb Veu pròpia. Crònica de demà. A Vic i Tavèrnoles: una proposta cultural innovadora 

organitzada des de l’Ajuntament de Vic, 

l’Ajuntament de Tavèrnoles i la Fundació Miquel 

Martí i Pol que proposa donar a conèixer i/o 

consolidar les joves veus poètiques d’Osona i 

connectar-les amb les d’arreu dels Països Catalans, 

així com també crear sinergies amb autors i artistes 

de carrera consolidada. A més a més, l’emblemàtic 

Casino de Vic organitza un recital poètic en el marc 

de les Jornades La vida cara a cara, Miquel Martí i 

Pol. 
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- 10 anys de Terra i Cultura: la memòria de Miquel Martí i Pol també és present a 

Barcelona, en el marc del Terra i cultura 2017, un festival de música i poesia convocat pel 

Celler Vall-Llach on es concedeix el premi a la millor composició musical que doni vida a 

un poema en llengua catalana. Aquest any, celebra el seu desè aniversari. 

 

- Un jurat professional: els membres del jurat són professionals dels diversos àmbits, 

escriptors, investigadors, il·lustradors, fotògrafs i professors. Ells han estat els encarregats 

de premiar els diversos treballs. Professionals a títol individual i d’altres en representació 

a col·lectius o institucions com La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic, Escola d’Art i 

Superior de Disseny de Vic o InstaOsona. 

 

 

· Ampliació d’escenaris 

Tal com hem anat desgranant, si entenem Miquel Martí i Pol com a poeta nacional és lògic 

que es vagi teixint un engranatge de sinergies i s’ampliïn espais i territoris per a 

visualitzar-ho. 

 

- Roda de Ter com a univers personal i creatiu del poeta Miquel Martí i Pol: per aquest 

motiu la majoria dels actes se celebren a Roda. Anirem de la Biblioteca Bac de Roda, on hi 

resta el seu llegat, fins al cementiri de Roda, on descansen les seves despulles. 

 

- Barcelona i Vic, les capitals: és el primer any que les Jornades Miquel Martí i Pol arriben a 

Vic i Barcelona. Amb Vic, d’una banda, treballarem per visibilitzar la veu de joves poetes 

osonencs i, de l’altra, descobrirem l’obra de Miquel Martí i Pol a través dels seus poemes. A 

Barcelona reconeixerem la millor composició musical d’un poema, amb el X Premi Miquel 

Martí i Pol.  

 

- La Tavèrnoles de Pilar Cabot: entenent el paraigües del poeta Miquel Martí i Pol com un 

referent, alhora que també un impuls per a vetllar per a la poesia, ens semblava del tot 

necessari teixir complicitats literàries amb Tavèrnoles i fer un acte en record a la poeta i 

activista cultural Pilar Cabot, que ens va deixar el mes de maig passat. 
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En el programa adjunt hi trobareu les diverses activitats que estan 

detallades al web de la Fundació Miquel Martí i Pol, tant en l’apartat 

d’Actualitat com de Jornades. 

 

Per a més informació: 

 

Fundació Miquel Martí i Pol  

www.miquelmartiipol.cat 

fundació@miquelmartiipol.cat 

Tel. 93854007 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


