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Nota de premsa · Dilluns 5 d’octubre de 2020 

 
 

La Fundació Miquel Martí i Pol presenta ‘Tornar a La casa 
groga’, la visita interactiva enriquida a la Casa Miquel 

Martí i Pol abans de museïtzar-la 
 

 La visita interactiva enriquida en línia permet fer un recorregut biogràfic i 
literari per la casa on va viure el poeta Miquel Martí i Pol. 
 

 ‘Tornar a La casa groga’ és un projecte global que va més enllà d’una visita 
interactiva convencional per un espai històric.  
 

 Els continguts de ‘Tornar a La casa groga’ obren la porta a conèixer Miquel 
Martí i Pol, des de casa, i esdevé un recurs educatiu interdisciplinari, molt 
potent. 
 

Enllaç per accedir a la visita interactiva: 
http://miquelmartiipol.cat/visitainteractivaCasaMMP/index.html 
 

 

Roda de Ter. La Fundació Miquel Martí i Pol presenta ‘Tornar a La casa groga’, una visita 

interactiva enriquida per la Casa Miquel Martí i Pol pendent de museïtzar.  

Es tracta d’un recorregut en línia per la casa on va viure Miquel Martí i Pol des de 1956, en 

traslladar-s’hi després de casar-se amb Dolors Feixas  ̶ filla del manyà de la fàbrica Tecla Sala  ̶ 

fins a 1980, quan la família va mudar-se a la casa del carrer de les escoles de Roda de Ter.  

L’abans i el després. La visita interactiva a La casa groga permet entrar a l’immoble i recórrer 

els espais més íntims del poeta nacional, conèixer les cambres on va dormir i el despatx on va 

escriure llibres tan populars com El poble, La fàbrica o Estimada Marta. Amb el recorregut 

autònom que ofereix l’eina digital es pot conèixer la primera fase del projecte de recuperació 

de La casa groga, la Casa Miquel Martí i Pol (s’ha consolidat l’immoble i s’ha preparat perquè 

s’hi pugui accedir des de la seu de la Fundació, s’ha tret i restaurat tot el que hi havia, s’ha fet 

un sanejament integral i s’ha deixat l’espai a punt per museïtzar). En una fase posterior se 

seguirà el mateix procediment i es podrà visitar la casa museïtzada en una visita de 360 graus.  

 

 

http://miquelmartiipol.cat/visitainteractivaCasaMMP/index.html
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Per què es tracta d’una visita interactiva enriquida? ‘Tornar a La casa groga’ presenta un 

ventall ampli de funcions digitals que complementen i amplien la informació de la visita 

interactiva: 

El documental ‘Tornar a La casa groga’. Abans de deixar-se perdre per les cambres de La casa 

groga l’usuari por veure el documental de deu minuts ‘Tornar a La casa groga’ que presenta 

els fills del poeta, Mariàngels i Jordi Martí, quan tornen a la casa familiar després de 40 anys. 

En aquest documental s’explica la història de la casa i la importància del lloc literari. En el 

documental l’usuari podrà veure imatges filmades l’any 1977 procedents del programa 

«Mirador» de TVE en les quals Miquel Martí i Pol apareix a la casa.  

 

Informació descriptiva de cada espai. Cada una de les cambres de l’immoble ha estat 

estudiada amb deteniment per poder-la museïtzar a posteriori. Aquesta feina ha servit per 

poder aportar una descripció de cada un dels espais de la casa perquè l’usuari pugui 

identificar quin era el seu ús domèstic.   
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Informació visual de cada espai. Les fotografies de l’època complementen la visita a 

cadascuna de les cambres amb informació del lloc i/o les persones que hi van viure.  

 

L’anecdotari vital de la casa. Durant el recorregut virtual l’usuari trobarà una línia de 

reproducció d’àudio que permet conèixer anècdotes quotidianes de Miquel Martí i Pol 

explicades per Mariàngels i Jordi Martí. Aquestes anècdotes es relacionen amb els diversos 

espais de la casa per enriquir el recorregut. Les anècdotes es basen en l’ús domèstic dels 

espais o en les vivències de Miquel Martí i Pol amb la família i amb altres autors.  
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La literatura de La casa groga. En cada una de les cambres de la Casa Miquel Martí i Pol 

l’usuari trobarà un o més d’un text literari, tant de poesia com de prosa, que podrà escoltar 

o/i llegir a la pantalla. La recitació dels textos integrats a La casa groga són del locutor i 

rapsoda Xavier Serrano i de Ramon Martí, germà del poeta.  

 

‘Tornar a La casa groga’ com a recurs educatiu. El moment que vivim requereix que la xarxa 

estigui dotada de recursos digitals de qualitat. ‘Tornar a La casa groga’ permet entrar a la Casa 

Miquel Martí i Pol des de l’aula i treballar-ne itineraris i continguts. És una bona eina per 

conèixer què és el ‘patrimoni literari’, l’autor Miquel Martí i Pol, la relació entre textos poètics 

i el lloc, etcètera. Els recorreguts que presenta l’eina es poden fer des del punt de vista 

biogràfic, literari i patrimonial.  

Per què La casa groga? 

La casa és coneguda popularment amb diversos noms: «la casa del Serrat», per ubicar-se al barri que 

porta aquest nom; «La casa groga», adjectivació que l’autor va usar en un haiku del llibre Haikus en 

temps de guerra i que alhora fa referència al color de la façana; «Cal Manyà», per ser l’habitatge del 

manyà de la fàbrica Tecla Sala; per últim, la Casa Miquel Martí i Pol. 

La casa groga, 

mig perduda en un àmbit 

de meravelles, 

fa molt més dúctil 

la greu malenconia 

d’aquells capvespres 

en què cap música 

no aconsegueix de vèncer 

el buit del tedi. 

Haikus a Mariàngels, dins Haikus en temps de guerra 
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La futura Casa Miquel Martí i Pol 

La Casa Miquel Martí i Pol és un edifici singular a conservar en el qual també es preservaran i exposaran 

objectes que són significatius per la seva relació amb l’autor. 

 

La proposta museística de la Casa Miquel Martí i Pol consisteix a recuperar la casa número 15 del carrer 

de la Costa del Ter de Roda de Ter, on Miquel Martí i Pol es va instal·lar l’any 1956 en casar-se amb 

Dolors Feixas, i museïtzar-la de forma respectuosa amb l’immoble per tal de donar a conèixer la figura i 

obra de l’autor, així com també el context cultural i social de la seva època. 

 

 

La casa presenta l’estructura distributiva original i mostra l’essència d’un habitatge de tipus fabril 

característic dels anys trenta i quaranta en el qual vivien tres generacions de la mateixa família. La visita 

a l’immoble dona a conèixer la quotidianitat de l’autor (els dos despatxos, les estances petites, el 

cosidor com a àmbit de treball de Dolors Feixas...) i apropa l’usuari a l’entorn obrer del poeta –sobretot 

si es contempla que la fàbrica Tecla Sala és al davant-, així com l’ambient de l’època que hi va viure (el 

menjador com a lloc de trobada amb d’altres intel·lectuals, amics i familiars).   

Estat de conservació actual de La casa groga 

Actualment la Casa Miquel Martí i Pol s’obre a grups reduïts que han concertat cita amb avís previ a 

fundacio@miquelmartiipol.cat. La Fundació Miquel Martí i Pol gestiona la Casa Miquel Martí i Pol i 

ofereix visites comentades a la seu de la Fundació i a La casa groga. Tanmateix, és important que el 

visitant sàpiga que l’habitatge es troba buit, sense fals sostre i que només en podrà veure la 

distribució. En l’actualitat es treballa per rehabilitar-la com a museu. 



   

6 
 

 

 

 

El visitant que vulgui fer la visita comentada a la casa del poeta trobarà un immoble desproveït de 

mobiliari i d’instal·lacions. Es conserven els envans interiors que permeten explicar en quines cambres 

el poeta escrivia o dormia. Durant la primera fase del projecte, inaugurada el juny de 2019, a més de 

fer la seu de la Fundació s’ha consolidat la façana de la casa número 9, s’han posat els tancaments i 

s’ha tret el fals sostre per tirar endavant amb el tractament de la fusta. 

 

Breu història de l’immoble: 

La Casa Miquel Martí i Pol forma part de les quatre cases dels artesans de la fàbrica Tecla Sala, coneguda 

popularment amb el nom de La Blava. Es tracta de l’habitatge del manyà, que durant els anys cinquanta 

del segle XX va ocupar la família del sogre de Miquel Martí i Pol.  

Les quatre cases dels artesans (el manyà, el fuster, el corronaire i l’electricista) s’ubiquen a la banda oest 

de la fàbrica Tecla Sala i formen part de la finca l’Ajuntament de Roda de Ter va adquirir l’any 2006.  

La construcció de les quatre cases es va fer en dos moments diferents: als anys trenta es van construir 

les dues primeres cases (les que corresponen als actuals números 9 i 11 –les situades a la part baixa de 

la costa).  Pocs anys després es van construir les altres dues de forma contigua (avui porten els números 

13 i 15). La fàbrica és de 1926. Actualment les cases número 9, 11 i 13 són la seu de la Fundació Miquel 

Martí i Pol, inaugurada el 29 de juny de 2019, i funcionen com un sol edifici. 

La casa número 15 és denominada Casa Miquel Martí i Pol. Aquesta no presenta canvis ni 

transformacions substancials provocats pel pas dels anys. L’any 2001 l’edifici va quedar deshabitat i fins 

al 2018 ha patit un deteriorament rellevant que s’ha aturat amb motiu de les obres de la seu de la 

Fundació, amb les quals es va aprofitar per consolidar la façana, posar els tancaments i fer un 

sanejament interior.  
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La casa groga museïtzada 

El projecte arquitectònic de la museïtzació de la Casa Miquel Martí i Pol ja està acabat. Actualment es 

treballa en el projecte museogràfic que es preveu de tenir llesta a final de 2020.  

 

Comentaris sobre el projecte ‘Tornar a La casa groga’: 

«A l'espera de museïtzar la casa on va viure Miquel Martí i Pol, és un gran encert de la Fundació que 
porta el seu nom posar-la a l'abast a través del projecte 'Tornar a La casa groga'. Recorrent les parets 
buides, acompanyades de les vivències dels seus fills o els records de les seves lletres, hi percebem la 
seva essència, el seu univers tan creatiu com personal que ens convida i, alhora, ens ajuda a entendre la 
seva literatura. La literatura ens porta a voler conèixer més a fons l'autor i entrar dins un espai tan íntim 
com una casa, el seu refugi, ens ajuda a entendre-la, de ben segur». 
  
Mireia Munmany Muntal, directora de projectes d'Espais Escrits i autora de La gestió del patrimoni 
literari (Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2017). 
 

Per a més informació: 

montse.caralt@miquelmartiipol.cat / 93 850 03 55 

Fundació Miquel Martí i Pol 

Carrer Costa del Ter, 9-15 

08510 Roda de Ter 

www.miquelmartiipol.cat  

mailto:montse.caralt@miquelmartiipol.cat
http://www.miquelmartiipol.cat/

