
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Divendres 6 de setembre de 2013 
 
 
Exposició col·lectiva T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu  a la 
Rectoria Vella  
El programa d’activitats inclou xerrades, espectacl es, lectura de poesia, dansa i 
visites comentades 
 
La Rectoria Vella inaugurarà aquest dissabte 7 de setembre a les 7 de la tarda 
l’exposició col·lectiva T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu a la Rectoria 
Vella. L’exposició presenta les obres de nou artistes plàstics tots ells residents al 
Vallès Oriental que han interpretat poemes de Miquel Martí i Pol. S’hi poden veure 
dibuixos, pintures i altres obres fetes principalment amb fang, ferro i fusta de Glòria 
Auleda, Agàpit Borràs, Rob Dubois, Àngels Figuerola, Vicens Mascarell, Martí Pey, 
Carles Puche, Stefano Puddu i Xavier Santos. Tots ells han escollit els poemes 
lliurament tret d’un que han compartit.   
 
Tal i com explica el dibuixant i coordinador de la mostra, Martí Pey , “després de la 
bona experiència de l’exposició inspirada en les fa ules de Jean de la Fontaine, 
vam decidir fer-ne una altra combinant l’art i la p araula, i tots els artistes vam 
coincidir en escollir Miquel Martí i Pol amb qui pe rsonalment compartia una 
amistat des que el vaig conèixer el 1956.”   
 
Aquesta mostra hi serà entre el 7 de setembre i el 3 de novembre i està acompanyada 
d’un programa d’activitats paral·leles de gran qualitat:  xerrades, espectacles de 
titelles, lectura de poesia i dansa a més de visites comentades de l’exposició. En 
aquest sentit, dissabte 14 de setembre a les 7 de la tarda, tindrà lloc una xerrada sobre 
el poeta per part del president de l’Associació d’Amics de Martí i Pol, Ramon Besora; 
el 21 de setembre a les 7 de la tarda, els músics Xavier de Palau i Quim Bertran, la 
ballarina Aïda Jordà i el rapsode Albert Pons presentaran l’espectacle Notes per a uns 
versos; el 5 i 19 d’octubre a les 7 de la tarda Marduix representarà Pel camí de les 
paraules creat per a aquesta ocasió i el 2 de novembre a les 5 de la tarda, Ramon 
Martí i Pol, germà del poeta, acompanyarà el col·lectiu d’artistes que comentaran 
l’exposició.  
 
Una de les curiositats de la mostra és un guió cinematogràfic original de Martí i Pol, 
escrit en castellà l’any 1968 amb les correccions de l’autor incloses i que Martí Pey va 
il·lustrar. El film titulat La Línia té una durada de 7 minuts i es podrà contemplar de 
forma continuada.   
 
Segons la regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, es tracta d’una 
exposició “amb una qualitat artística molt significativa, dar rera la qual hi ha 
moltes hores de treball i mol talent. Crec que serà  molt atractiva per la 
ciutadania” .  La regidora de Cultura i Educació també agraeix la implicació de les 
escoles que també hi han participat amb dibuixos, pintures i altres obres 
tridimensionals. Segons ha explicat Martí Pey, els alumnes “seran rebuts a 
l’exposició i els farem treballar en un projecte co l·lectiu tal i com vam fer amb la 
mostra de La Fontaine, que va comptar amb la visita  de més de 350 alumnes”. 



 
 
T’enyorem, Miquel Martí i Pol. 10 anys sense tu es podrà visitar a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni fins el 3 de novembre: dijous divendres i dissabtes de 5 a 8 de la tarda; 
diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre (parc de la 
Rectoria Vella, s/n)  


