Dc. 4/11 i Dj. 5/11

Ds. 14/11

Dj. 19/11

21 h | Institut del Teatre, Centre d’Osona | Vic

20.30 h | Església de Sant Esteve | Tavèrnoles

19 h | Fundació Miquel Martí i Pol | Roda de Ter

Guix de Vers. Bhelsaf. Amb veu pròpia. Accions
poètiques.
Bhelsaf ha creat una peça teatral que recull
la poesia llegida per fer néixer poesia escrita,
parlada, construïda i ensenyada. Ho fa a través
d’un món on els objectes respiren, on la lògica
i la realitat es transformen. Bhelsaf és una
companyia formada per Laura Capdevila Millet
(interpretació visual a l’Institut del Teatre)
i Mariona Pladelasala Ferrer (estudis literaris
i caracterització).
Intèrprets: Laura Capdevila i Mariona Pladelasala
Dramatúrgia: Mariona Pladelasala Ferrer
Producció i mirada externa: Túnels teatrals/Maria
Codinachs
Acte amb inscripció prèvia obligatòria fins al
dia abans a cultura@vic.cat / 671 741 097.
Places limitades. Coorganitzat amb l’Ajuntament
de Vic i l’Ajuntament de Tavèrnoles

Sofregit de versos. Lluís Soler diu Pilar Cabot.
Amb veu pròpia. Accions poètiques.
Lluís Soler ha creat un recital que recull versos
de diversos poetes amanit amb una lectura de
poemes de l’autora tavernolenca Pilar Cabot
i Vila (Vic, 1940-2017).
Amb inscripció prèvia obligatòria fins al dia abans
telefonant al 93 888 73 08. Places limitades.
Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic
i l’Ajuntament de Tavèrnoles

Conferència «La veu de les cases museu
literàries. Conceptualització i exemples».
A càrrec de Mireia Munmany, autora de La
gestió del patrimoni literari i directora de
projectes d’Espais Escrits.
Acte amb inscripció prèvia obligatòria fins al
dia abans a fundacio@miquelmartiipol.cat /
93 850 03 55. Places limitades.
La conferència també es podrà seguir en
línia i en directe des del canal Youtube de la
Fundació Miquel Martí i Pol.

Dv. 6/11
19 h | Teatre Eliseu | Roda de Ter
Acte de reconeixement a la trajectòria del
Sr. Ricard Torrents Bertrana.
El Sr. Ricard Torrents Bertrana (Folgueroles, 1937)
és membre fundador de la Fundació Miquel
Martí i Pol (2006) i n’ha estat patró fins a 2020.
Des de la Fundació es vol reconèixer i agrair la
implicació de l’acadèmic en la institució i en el
patrimoni literari en general. Amb la presència
del Sr. Ricard Torrents Bertrana.
Acte amb inscripció prèvia obligatòria fins al
dia abans a fundacio@miquelmartiipol.cat /
93 850 03 55. Places limitades.

Ds. 7, 14 i 21/11
10 h i 12 h | Fundació Miquel Martí i Pol |
Roda de Ter
Visites comentades a la seu de la Fundació
i itinerari literari fins a la fàbrica La Blava.
Dues sessions per fer la visita comentada
i guiada per l’exposició permanent i la seu de la
Fundació i el recorregut fins a la fàbrica Tecla
Sala amb explicació de la indústria i lectura
de poemes. Aquestes sessions es faran els
dissabtes 7, 14 i 21 de novembre.
Durada: 1 hora i mitja aproximadament.
Aquesta opció pot incloure la visita comentada
a la Casa Miquel Martí i Pol, actualment sense
museïtzar. Preu: 4€ (gratuït per als infants
menors de 8 anys i per als Amics de la Fundació
Miquel Martí i Pol).
Amb inscripció prèvia obligatòria fins al dia
abans a fundacio@miquelmartiipol.cat /
93 850 03 55. Places limitades.

Dg. 15/11
11 h | A les xarxes socials de la Fundació
@fundaciommp i a la pàgina web
miquelmartiipol.cat
Anunci de les persones guardonades dels
premis literaris, artístics i pedagògics. Amb la
intenció d’evitar aglomeracions amb motiu de
la pandèmia, aquest 2020 es faran públics els
nom de les persones guardonades dels Premis
literaris, artístics i pedagògics a través dels
vídeos oficials que la Fundació publicarà a les
xarxes socials el dia 15 de novembre.
‒
37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol.
Amb la col·laboració de Institució Puig-Porret
i Reduccions. Revista de poesia
‒
4t Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí
i Pol. Amb la col·laboració de Fundació Antiga
Caixa Manlleu i BBVA
‒
4t Premi InstapoemaMMP. Amb la col·laboració
de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA
‒
8è Premi Sebastià Álvarez al millor Treball
de Final de Grau de temàtica educativa de
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya.
‒
2n Premi Sebastià Álvarez al millor Treball
de Final de Màster de temàtica educativa de
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya.
‒
4t Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume.
‒
3r Premi a l’aparador més ben decorat de les
Jornades MMP2020.
‒
31è Premi ARC de narrativa infantil i juvenil.
Amb la col·laboració de ARC Roda de
Comerciants

12 h | Plaça del poeta | Roda de Ter

Dv. 20/11
19 h | Museu Arqueològic de l’Esquerda |
Roda de Ter
Lectura comentada del llibre Cinc esgrafiats
a la mateixa paret de Miquel Martí i Pol.
Acte conduït per Víctor Sunyol i Pep Paré.
Acte amb inscripció prèvia obligatòria fins al
dia abans a m.a.esquerda@rodadeter.cat /
938540271. Places limitades.
L’acte també es podrà seguir en línia i en
directe des del canal Youtube de la Fundació
Miquel Martí i Pol.
Coorganitzat amb Tertúlies del Casino de Vic
i el Museu Arqueològic de l’Esquerda.

Ds. 21/11
20 h | Teatre Eliseu | Roda de Ter
JU. Amb veu pròpia. Accions poètiques.
JU (Judith Puigdomènec) ha creat un espectacle
únic en el qual posa veu a poetes com ara
Miquel Martí i Pol, Pere Vilanova, Víctor Sunyol,
Jaume Coll i Mariné, Ovidi Montllor, entre d’altres,
i ho fa acompanyada de la delicadesa de les
notes d’un violí i de l’harmonia dels acords
d’una guitarra. Les cançons de la JU obren la
consciència del públic, a la vegada que mouen
sensibilitats.
Violí: Coloma Bertran
Guitarra: Ricard Puigdomènech
Veu: Judith Puigdomènech
Acte amb inscripció prèvia obligatòria fins al
dia abans a fundacio@miquelmartiipol.cat /
93 850 03 55. Places limitades.
Coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic
i l’Ajuntament de Tavèrnoles

Del 6 al 29/11
En format digital

Acte d’homenatge en record al poeta: 17è
aniversari de la mort.
Recital de textos de l’autor a càrrec de la
rapsoda Anna Miralpeix.
Interpretació de peces musicals a càrrec de
l’Escola Municipal de Música de Roda de Ter
i L’Esquirol El Faristol:
Interludi de Jacques Ibert
Flauta: Magalí Noguera
Violí: Anna Payàs
Piano: Mila Vizcaíno
Lágrima de Francisco Tárrega
Guitarra: Núria Valls
Ofrena floral i lectura d’un poema a càrrec de
familiars del poeta.
Informació d’interès: es col·locaran cadires
separades entorn els bancs de pedra en els
quals s’asseien els poetes. Places limitades.
Acte amb inscripció prèvia obligatòria fins al
dia abans a fundacio@miquelmartiipol.cat /
93 850 03 55.

III Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de
Literatura i Educació: Poesia a educació infantil
i primària.
La III Jornada-Col·loqui pretén donar eines
i recursos a professionals i a estudiants en
l’àmbit de la literatura, la cultura i l’educació
per fomentar el plaer de llegir i escriure poesia
dins i fora dels centres escolars. Reconeixent el
poeta nacional Miquel Martí i Pol com a referent
i motiu d’estudi, aquesta III Jornada-Col·loqui
presenta un programa que té la poesia a
Educació Infantil i Primària com a tema central.
L’organització facilitarà per a cada persona
inscrita una clau d’usuari, la qual li permetrà
accedir a l’aula virtual per seguir en directe
les ponències, converses i taules rodones
mitjançant webinar, així com també
descarregar-se els continguts, vídeos
i materials de la Jornada-Col·loqui Miquel Martí
i Pol de Literatura i Educació 2020.
Programa amb tota la informació sobre
la inscripció: http://miquelmartiipol.cat/
jornadammpliteraturaieducacio/

Laura Capdevila i Mariona Pladelasala

Homenatge popular a Miquel Martí i Pol, 2019

Víctor Sunyol i Pep Paré | Foto: Mariona Masgrau

Ricard Torrents

Pilar Cabot

Ricard Puigdomènech, Judith Puigdomènech i Coloma Bertran

De l’11 al 15/11
En format digital
Homenatge popular a Miquel Martí i Pol en format
digital.
L’Homenatge popular que tradicionalment es fa
cada any al Teatre Eliseu de Roda de Ter enguany
s’adapta a un format digital amb motiu de la
COVID-19. Inundem les xarxes socials de poesia!
Per participar-hi només cal que us enregistreu
en format 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 de l’11 al 15 de novembre amb les
etiquetes #homenatgepopularMMP2020
i #poesiacatalana i mencioneu la Fundació
(@fundaciommp). Podeu ampliar la informació
a www.miquelmartiipol.cat
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