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NOTA DE PREMSA 

 
 

  

 
 

Del 3 al 26 de novembre 
Roda de Ter, Vic, Torelló, Tavèrnoles, Barcelona, Sant Quintí de 

Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Porrera 
 

 

Roda de Ter. 25 d’octubre de 2022. D’esquerre a dreta de la fotografia: Roger Canadell, 

regidor de cultura de l’Ajuntament de Roda de Ter, Pau Simón, tècnic de cultura i museus 

de l’Ajuntament de Vic, Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol, Núria 

Aguilar, directora de la Biblioteca Bac de Roda, Lluís Vergés, representant de Dadà 

Comunica, Joel Díaz, representant de l’equip directiu de l’escola de música El Faristol, i 
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Maria Ocaña, directora del Museu Arqueològic de l’Esquerda. Sostenen els cartells de les 

Jornades Miquel Martí i Pol i del cicle Amb veu pròpia.  

 

Les Jornades Miquel Martí i Pol 2022 arranquen el 3 de de novembre i s’allarguen durant 

tot el mes i el cicle d’espectacles «Amb veu pròpia» arriba a la 7a edició.  

 

• Hi ha programades 23 activitats diferents ideades per arribar a tots els 

públics. 

• Repartides en 8 municipis (Roda de Ter, Vic, Torelló, Tavèrnoles, Barcelona, 

Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Porrera).  

• El cicle d’accions poètiques «Amb veu pròpia» arriba a la 7a edició! 

(coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic, la Fundació Miquel Martí i Pol i 

l’Ajuntament de Tavèrnoles).  

• Cal destacar que, després de dos anys sense poder-se fer amb motiu de la 

pandèmica, es reprèn el concorregut acte de l’Homenatge popular, presencial, 

al Teatre Eliseu de Roda de Ter. També es mantindrà el format digital per 

totes les persones que hi vulguin participar, a les xarxes socials, seguint amb 

la proposta de l’any passat sota la crida: Omplim les xarxes de poesia!  

• El comerç local i les Jornades: Durant aquests dies alguns comerços de 

l’Associació ARC Roda de Comerciants presenten els aparadors decorats. No 

us els perdeu! 

• Les Jornades Miquel Martí i Pol es porten a terme gràcies a la implicació 

d’entitats i persones que estimen el poeta i la literatura. Per aquest motiu, 

les Jornades s’organitzen des de la Fundació i van de la mà de més d’una 

quinzena d’entitats que s’hi impliquen activament.  

La Fundació Miquel Martí i Pol es prepara per una nova edició de les Jornades Miquel 

Martí i Pol que serviran per commemorar els 19 anys de la mort del poeta de Roda 

de Ter i els 93 anys del seu naixement. 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 i a crear vincles afectius 

amb la llengua catalana, la llengua d’escriptura de l’autor, i la literatura catalana en 

general.  
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Com cada any, les Jornades venen marcades per la seva transversalitat, la creació 

de xarxa i sinergies, una mostra que vol reflectir el caràcter nacional del poeta de 

Roda de Ter. Es porten a terme gràcies a la implicació d’entitats i persones que 

estimen el poeta i la literatura.  

 

Les Jornades compten amb actes d’homenatge al poeta, el lliurament dels premis 

literaris, artístics i pedagògics, visites comentades i rutes literàries, cicles poètics, 

actes acadèmics, espectacles per a tots els públics i tallers, col·laborant amb diverses 

entitats i sempre amb la poesia de base.  

 

Tot seguit us desglossem alguns els actes: 

 

Dijous 3/11 - 7 del vespre /Jazz Cava / Vic 
 
Conversa amb els creadors dels espectacles de l’edició «Amb veu pròpia. 
Accions poètiques 2022». 
Amb la presència de Xevi Pujol i Raquel Santanera. Acte conduït per Biel Barnils.    
Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
 

Divendres 4/11 - 8 del vespre / Sala 1 d’octubre – Biblioteca Pilarin 
Bayés / Vic 
«Amb veu pròpia. Accions poètiques». Espectacle «Tra-dició/Tra-ïció» amb 
Raquel Santanera, Oriol Sauleda i Valentina Risi. Les poetes Raquel Santanera i 
Oriol Sauleda s’han preguntat (abans ja ho va fer W. Blake en un poema): «Qui féu 
l’Anyell et féu també a tu?» i, també, «el Tra-Tra de la tradició i la traïció si fossin 
dos sons que neixen bessons, quin dels sos seria el maligne i quin seria el bo?» Són 
certament dues preguntes, però són les preguntes claus. Probablement, res del que 
passi en aquest espectacle que invocarà poetes d’ultratomba i del Tra-Tra no seria 
el mateix si no es comptés amb la música de dolça i rasposa humanitat divina de 
Valentina Risi. Si s’ha de respondre que sí o que no existeixen els dobles i tot és el 
mateix, ja ho veurem i ho direm amb calma.   
  
 

Dissabte 5/11 - a 1/4 d’11 i a les 12h / Fundació Miquel Martí i Pol / 
Roda de Ter 
Visites comentades a la seu de la Fundació i itinerari literari fins a La Blava. 
Visita guiada a l’exposició permanent de la seu de la Fundació i recorregut fins a la 
fàbrica Tecla Sala amb lectura de poemes. 

Preferentment amb inscripció prèvia: fundacio@miquelmartiipol.cat / 938500355 
Gratuït.  
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Dimecres 9/11 - a 2/4 de 6 de la tarda / Biblioteca Bac de Roda / Roda 
de Ter 
Hora del conte. Adaptació d’El conillet que volia pa de pessic de Ramon 
Besora, a càrrec de Marta Esmarats. Conte amb titelles i cançons destinat a 
infants de 18 mesos a 5 anys. Gratuït.    
Organitzat per la Biblioteca Bac de Roda 

 
Dijous 10/11 - a 2/4 de 7 del vespre / Fundació Miquel Martí i Pol / 
Roda de Ter 
Les llengües de Miquel Martí i Pol. Recital a càrrec de Jessica Neuquelman i 
David Vila i Ros. Amb aquest recital a dues veus es repassa la faceta de traductor i 
d’autor traduït de Miquel Martí i Pol amb la recitació d’alguns dels seus poemes en 
català i en diverses de les llengües en què ha estat traduït. Tot plegat d’una manera 
interactiva amb el públic amb el qual es pretén respondre una pregunta: Era 
Miquel Martí i Pol un llenguaferit?  
Gratuït.  

 
Divendres 11/11 - 8 del vespre / Teatre Eliseu / Roda de Ter 
 
Homenatge popular. Lectura de poemes a càrrec de l’alumnat de les escoles de 
primària Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont, de l’Institut Miquel Martí i 
Pol, i de persones vinculades al món associatiu. Acte obert a tothom.   
 
També l’Homenatge popular a Miquel Martí i Pol en format digital! 
Inundem les xarxes socials de poesia!  
Per participar-hi només cal que us enregistreu en vídeo recitant un poema o un 
fragment de poema de l’autor (de menys de 2 minuts de durada) i el publiqueu a 
les xarxes socials el dia 11 de novembre amb les etiquetes 
#homenatgepopularMMP2022 i #poesiacatalana, i mencioneu la Fundació 
(@fundaciommp). 
 
 

Dissabte 12/11 - 10 del matí / Fundació Miquel Martí i Pol /Roda de 
Ter 
 
Sessió de Triescape Miquel Martí i Pol i Roda de Ter. Sessió del joc triple 
(gimcana, geocerca i joc d’escapada) per a un grup de 6 persones. Amb inscripció 
prèvia a fundacio@miquelmartiipol.cat / 938500355. Preu: 10€. Gratuït per als 
Amics de la Fundació.    
Foto: La Vola.  
 
8 del vespre / Fundació Miquel Martí i Pol / Roda de Ter 
 
«Amb veu pròpia. Accions poètiques». Espectacle «Esllavissada» amb Xevi 
Pujol i Xavi Lloses. El poeta Xevi Pujol i el músic i performer Xavi Lloses s'han 
trobat en la ficció esllavissadissa del vers, la vibració i l'acció escènica per 
embolcallar-nos en una experiència immersiva que ho transfigura tot. So, música, 
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paraula i moviment es trenen al voltant nostre i per dins nostre. La realitat no 
tornarà mai més a ser la mateixa. El somni, tampoc. I encara tot ressona «en 
l'aliment desert», en «aquest úter imprevist / que ens estreny els ossos del cap». 
Gratuït.  
 
2/4 de 8 del vespre / Torelló / Museu de la Torneria  
Poesia i cinema. Projecció de la pel·lícula «L’enterrament», de Biel Arderiu, i 
recital de poesia de Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli a càrrec del poeta i 
rapsode Gabriel Salvans.  
Acte organitzat pel Museu de la Torneria de Torelló i l’Ajuntament de Torelló 
 
 

Dissabte 12/11 - 7 del vespre / Casal de Porrera / Porrera 
 
Concert de The Tyets, guanyadors del Certamen Terra i Cultura. XIV Premi 
Miquel Martí i Pol 2021. 
The Tyets van guanyar el Certament Terra i Cultura amb l’adaptació del poema «El 
ratolí» d’Enric Larreula, inclosa al disc «Animalari urbà». The Tyets és un duet 
trapetón de Mataró. No us perdeu el concert! 
 

Diumenge 13/11 - ¾ de 10 del matí / Cementiri / Roda de Ter 

Acte d’homenatge en record al poeta: 19è aniversari de la mort. 
Lectura de dos poemes, a càrrec del Diputat delegat de cultura de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Joan Carles García Cañizares i de les familiars del poeta Marta Curriu 
i Bruna Castellví Curriu.   
Interpretació de les peces musicals «Vals a Joseph», «Zelda» i «Les fonts del Segre» 
a càrrec de l’acordionista Laia Bartrina, acompanyada de Marc del Pino, professor 
de l’Escola Municipal de Música El Faristol:  
Ofrena floral a Miquel Martí i Pol i a Emili Teixidor. Acte obert a tothom.  
 
11 del matí / Teatre Eliseu / Roda de Ter  
Lliurament dels Premis literaris, artístics i pedagògics amb la presència de 
l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, Diputat delegat de Cultura de la Diputació 
de Barcelona. Presenta i condueix l’acte Xavier Graset. Acte obert a tothom.    
 
38è Premi de poesia Miquel Martí i Pol 
Amb la col·laboració de la Institució Puig-Porret i Reduccions. Revista de poesia  
6è Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol 
Amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA  
6è Premi InstapoemaMMP 
Amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA  
10è Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Grau de temàtica 
educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-
UCC. 
4r Premi Sebastià Álvarez al millor Treball de Final de Màster de temàtica 
educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-
UCC. 
33è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil 
Amb la col·laboració de l’Associació Roda de Comerciants ARC 
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Cloenda: Espectacle «Corda a la cuina».  
«Corda a la cuina» és un espectacle que parteix del llibre Bon Profit! de Miquel 
Martí i Pol, volum que agrupa poemes relacionats amb la temàtica del menjar. 
A escena es presenten una selecció de poemes d’aquest llibre a través del so, el 
ritme, l'harmonia i el moviment amb instruments de corda fregada (violins i 
violoncels). 
A càrrec del professorat de l'escola de música i l'alumnat d'aquests instruments. 
Creat per Martina Arqués, Joel Díaz, Laia Rovira i Queralt Valls. 
 

Dimarts 15/11 - 12 del matí / Seu de la SGAE (Passeig Colom, 6) / 
Barcelona 
Acte de lliurament del Premi Miquel Martí i Pol 2022 del XV Certamen Terra i 
Cultura. 
Organitzat per Celler Vall-Llach 
 
7 del vespre / Museu d’Història de Catalunya / Barcelona 
Recital La fàbrica de Miquel Martí i Pol, a càrrec de Lluís Soler, amb 
comentaris sobre història social a càrrec de Mònica Borrell. 
Amb motiu del 50è aniversari de la publicació de La fàbrica, el Museu d’Història de 
Catalunya ha programat el recital d’una selecció de poemes de La Fàbrica a càrrec 
de l’actor Lluís Soler a l’espai del museu dedicat a la fàbrica tèxtil. Mònica Borrell, 
especialista en història social del treball, complementarà el recital amb 
explicacions i comentaris que aprofundiran en el context social i les condicions 
laborals de l’època. 
Organitza: Museu d’Història de Catalunya 
 

Dijous 17/11 - 8 del vespre / Fundació Miquel Martí i Pol / Roda de Ter 
Presentació i tertúlia de L’aigua entre les coses de Clara Ballart, 37è Premi de 
poesia Miquel Martí i Pol. Conduït per Tertúlies de poesia del Casino de Vic. Amb la 
presència de l’autora. Gratuït.  
Coorganitzat amb Tertúlies del Casino de Vic. 

 
Divendres 18/11 - 7 del vespre / Fundació Miquel Martí i Pol / Roda de 
Ter 
Acte de donació del Fons Florenci Crivillé dedicat a Miquel Martí i Pol. Acte de 
donació del fons bibliogràfic, hemerogràfic i musical que, al llarg de més de 25 
anys, ha anat recollint Florenci Crivillé sobre la figura del poeta Miquel Martí i Pol. 
Amb la presència de Florenci Crivillé i visualització del vídeo-documental 
«Entrevista a Florenci Crivillé Estragués. Cessió del Llegat personal sobre Miquel 
Martí i Pol». Acte obert a tothom.  

 
Dissabte 19/11 - 6 de la tarda / Museu Arqueològic de l’Esquerda / 
Roda de Ter 
Taller scriptorium. Com s’escrivia en un monestir medieval. L’escriptura va ser 
importantíssima en època medieval. Es practicava en escrivanies públiques i 
sobretot en Scriptoria monacals. Enguany es farà especial esment a l’escriptura 
carolíngia que es va començar a utilitzar entre els segles VII i VIII dC. Amb diversos 
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models de lletres es practicarà l’escriptura medieval amb una pauta especial i es 
podrà confegir un punt de llibre amb qualsevol d’aquests dos tipus de lletra. Amb 
la col·laboració del Museu Etnogràfic de Ripoll. 
Infants a partir de 7 anys. Amb inscripció prèvia fins el divendres 18, al 
tel.938540271 o m.a.esquerda@rodadeter.cat. Cal un nombre mínim de 
participants. Gratuït.  
Acte organitzat pel Museu Arqueològic de l’Esquerda 

Dilluns 21/11 - 2/4 de 4 de la tarda / Fundació Miquel Martí i Pol / 
Roda de Ter 

Tertúlia literària al voltant del poemari La fàbrica (1970-1971) de Miquel 
Martí i Pol. Sessió conduïda per Montse Caralt que consistirà en la visita a la seu 
de la Fundació i la tertúlia. Gratuït. Obert a tothom.     

Coorganitzat amb la Biblioteca Bac de Roda.   

8 del vespre / Església de Sant Esteve  / Tavèrnoles 

«Amb veu pròpia. Accions poètiques». «Versos obstinats», de Pilar Cabot, dits 
per Lluís Soler. Acte gratuït i obert a tothom.  

Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Tavèrnoles.  

Dijous 24/11 - 7 de la tarda / Fundació Miquel Martí i Pol / Roda de Ter 

Conferència «Una vella amistat» a càrrec de Miquel Desclot. «Ens vam 
conèixer el mes de juny de l'any 1973 i ens vam relacionar fins a la mort del poeta. 
Al llarg d'aquella trentena d'anys, la meva valoració de la seva obra va mudar d'un 
engrescament amb la poesia sorgida de la manifestació de la malaltia a una 
comprensió més general de la seva trajectòria poètica». El poeta Miquel Desclot 
parlarà de l’amistat i l’obra del poeta rodenc.  

Divendres 25/11 - 6 de la tarda / Pel poble i a les biblioteques 
Sant Quintí de Mediona i Sant Sadurní d’Anoia 

Jornades de la fàbrica. Projeccions i recitals. Més informació a 
www.miquelmartiipol.cat   

Dissabte 26/11 - 2/4 d’11 del matí / Plaça Verdaguer / Roda de Ter 

Ruta literària Miquel Martí i Pol, a càrrec de Marta Marichalar.  

Itinerari literari de dues hores de durada que ressegueix els indrets relacionats 
amb la figura i obra de Miquel Martí i Pol. 
Preu: 5€  
Inscripció prèvia a fundacio@miquelmartiipol.cat / 938500355  

10 del matí / Fundació Miquel Martí i Pol / Roda de Ter 
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Sessió de Triescape Miquel Martí i Pol i Roda de Ter. Sessió del joc triple 
(gimcana, geocerca i joc d’escapada) amb inscripció prèvia a 
fundacio@miquelmartiipol.cat / 938500355. Preu: 10€. Gratuït per als Amics de la 
Fundació.    
 

Organitzen: Fundació Miquel Martí i Pol , Amics de la Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter 

De la mà amb: Ajuntament de Vic, Ajuntament de Tavèrnoles, Biblioteca Bac de 
Roda, El Faristol. Escola Municipal de Música, Celler Vall Llach, Reduccions. Revista 
de poesia, Espais Escrits, Museu Arqueològic de l’Esquerda, Tertúlies del Casino de 
Vic, Museu d’Història de Catalunya, Museu de la Torneria de Torelló, Ajuntament 
de Torelló, Ajuntament de Sant Quintí de Mediona i Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia. 
 

Amb el suport i la col·laboració: Diputació de Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, Ajuntament de 
Roda de Ter, ARC. Associació Roda de Comerciants, Institució Puig-Porret, Feixas 
Aulet, Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA. 
 
  

 

 

 

Per a més informació: 

 

Fundació Miquel Martí i Pol 

Carrer Costa del Ter, 9-15. 

08510 Roda de Ter 

www.miquelmartiipol.cat 

montse.caralt@miquelmartiipol.cat 

Tel. 93 850 03 55 
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