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Un gran espectacle poètic i musical recordarà Martí i Pol 

• El TNC acollirà el 8 de novembre un homenatge al poeta desaparegut

SONIA GARCÍA

Més de 100 persones, entre músics, actors, periodistes, amics i representants de la política i la cultura,
participaran en l'homenatge Recordant Miquel Martí i Pol, que se celebrarà al Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), el pròxim 8 de novembre, a les vuit del vespre, en memòria del poeta català
desaparegut l'any passat.

Poemes, cançons, música, coreografies i teatre formen part de l'acte al qual han confirmat l'assistència
Antoni Bassas, Lloll Bertran, Montserrat Carulla, Josep Cuní, Ariadna Gil, Anna Lizaran, Jordi
Boixaderas, Sergi Mateu, Lluís Llach, Enric Majó, Joan Margarit, Josep Maria Pou, Jordi Savall, Emili
Teixidor, Nina, Rosa Novell, Jordi Dauder, Jordi Bosch, Abel Folk, Beth, Joan Pere Viladecans, Emma
Vilarasau, Comediants, l'orquestra i cors del musical Mar i cel, de Dagoll Dagom, i molts artistes més.

El director de l'espectacle, Joan Lluís Bozzo, va explicar que en l'homenatge hi haurà una mica de tot
perquè el poeta era molt estimat: "En aquesta barreja d'artistes hi tindrà cabuda la companyia de
dansa Metros, dirigida per Ramon Oller, que ballarà mentre Anna Lizaran recita un poema de
Martí i Pol".

En l'acte, la companyia Dagoll Dagom actuarà acompanyada per una orquestra i la Coral Infantil
Guineueta. Diversos telons dissenyats per l'artista Joan-Pere Viladecans, autor d'algunes portades de
llibres de Martí i Pol, serviran de fons a l'espectacle en què també s'escenificarà un petit conte, que
representaran tres importants i populars actors catalans, de qui no es van revelar els noms.

A més, representants de la societat civil i la política, com la consellera d'Interior, Montserrat Tura, i la
diputada del PSC Manuela de Madre, faran una lectura del Poema de creació de l'escriptor.

Aquest homenatge està organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple, l'Associació d'Amics de Miquel
Martí i Pol i la Fundació d'Afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Els seus integrants
consideren el poeta "un mirall i un model de com afrontar la vida", perquè a ell se li va diagnosticar
l'esclerosi als 40 anys.
Tots els participants actuen gratuïtament i per això la recaptació de les entrades a l'espectacle es
destinarà íntegrament a la investigació per combatre l'esclerosi múltiple, que a Catalunya afecta més de
4.000 persones.
L'11 de novembre, dia en què va morir Miquel Martí i Pol, 500 nens interpretaran a l'església de Santa
Maria del Mar de Barcelona la cantata Germanies 2007, que Lluís Llach va musicar amb lletra del
desaparegut i reconegut poeta.
Martí i Pol, en una imatge presa a Madrid el novembre del 2002.
ARXIU / AGUSTÍN CATALÁN
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
iputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	Un gran espectacle poètic i musical recordarà Ma
	• El TNC acollirà el 8 de novembre un homenatge a
	SONIA GARCÍA



