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La cultura catalana recorda el valor i la poesia de Martí i Pol 

• Cent artistes i polítics homenatjaran l'autor, demà al TNC

EL PERIÓDICO

Polítics, músics, actors, cuiners i periodistes, un centenar de persones en total, participaran en
l'homenatge a Miquel Martí i Pol que se celebrarà demà, dilluns, a partir de les 20.30 hores, al Teatre
Nacional de Catalunya per recordar el primer aniversari de la mort del poeta, que va tenir lloc l'11 de
novembre. L'acte tindrà unes característiques especials, intentarà trencar els motllos habituals d'aquest
tipus d'homenatges i es presentarà, en especial en el seu inici, com un acte lúdic.

Recordant Miquel Martí i Pol, que és com es titula el programa, és una idea de la Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM), entitat a la creació de la qual va participar el poeta poc després que aquesta malaltia li
fos diagnosticada. L'objectiu de l'acte també és recaptar fons per a la fundació i això explica que el preu
de les entrades s'hagi fixat en 100 euros, amb la majoria adquirides per les empreses patrocinadores.
La direcció artística anirà a càrrec de Joan Lluís Bozzo, Guillem Jordi Graells ha fet el guió, la selecció i
el repartiment de textos i Joan Pere Viladecans ha pintat tres telons que delimitaran l'escenari i que,
després, se subhastaran, també a benefici de la FEM. Totes les participacions són desinteressades.

CUINERS AL VESTÍBUL
Els cuiners Ferran Adrià, Carles Gaig, Carme Ruscalleda i Fermí Puig seran els encarregats d'obrir la
funció amb una mostra dels seus plats al vestíbul. A continuació, seran Comedians els que empenyaran
els assistents cap a l'interior del teatre, on totes les intervencions giraran al voltant de l'obra de Martí i
Pol. Actors i actrius --Lloll Bertran, Montserrat Carulla, Rosa Novell, Emma Vilarasau, Josep Maria Pou,
Lluís Homar-- recitaran poemes, igual que els periodistes --Gemma Nierga, Josep Cuní, Antoni Bassas--
i els escriptors --Emili Teixidor, Miquel Desclot, entre altres-- que pujaran a l'escenari.

Beth, Nina, Santi Arisa, Lluís Llach i Albert Guinovart interpretaran peces amb poemes de Martí i Pol i
les companyies Metros i Dagoll Dagom se sumaran a la festa, que comptarà amb la participació de
diversos polítics, com és el cas de Ferran Mascarell, Josep-Lluís Carod-Rovira, Montserrat Tura i
Manuela de Madre, aquesta última en la seva condició de presidenta d'honor de la Fundació de la
Fibromiàlgia. L'acte serà gravat per TV-3 i s'emetrà el dia 11 d'aquest mes. 
Martí i Pol a la llibreria Blanquerna de Madrid, el novembre del 2002.
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