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Notícies

10è Aniversari per la seva mort

 

Miquel Martí  i  Pol  va néixer el 19 de març  de 
1929 a Roda de Ter, municipiI situat a la comarca 
d' Osona  i  va  morir  a  Vic,  l'11  de novembre de 
2003. Aquest mes s'acompleix el desè aniversari de 
la seva mort. 

Va estudiar a l'escola del seu poble i va entrar a 
treballar  a  la  fàbrica  Tecla  Sala (La  Blava) 
també al  seu poble. Aleshores  ja s'inicià  en el 
món  de  l'escriptura  composant  poemes  en 
castellà i  també va publicar els  seus primers 
versos en una revista local. 

El  1946  va  fer  les  primeres  temptatives 
d'escriure en català. Uns quants anys més tard 
va  renunciar  a  publicar  en  castellà.  Aquell 
mateix any, als 19 anys, va patir una tuberculosi 
i pulmonar  i va haver de passar dotze mesos al 
llit. Va ser durant aquesta llarga convalescència 
que va descobrir  els  grans poetes catalans.  La 
influència  dels  grans  noms  de  la  literatura 
catalana es  va  començar  a  notar  en  la  seva 
obra.

El 1953 es va presentar al Premi Ossa menor i el 
va  guanyar  amb  el  llibre  Paraules  al  vent.  El 
1955, a Palma, va publicar Quinze poemes. 

Es va casar amb Dolors Feixes el 1956, amb qui 
va tenir dos fills. Aleshores va publicar les obres 
El fugitiu i el llibre de poemes  La fàbrica (1959) 
i, més tard, el 1966 va publicar El poble.

El  1969  van  començar  a  aparèixer  els  primers 
símptomes de la malaltia : l'esclerosi múltiple, i 
l'any  1973  va  haverd'abandonar  la  feina  a  la 
fàbrica. Tot i  les restriccions imposades per la 
malaltia, va continuar publicant molta poesia  El 
1971  va  ser  finalista  del  Premi  Carles  Riba  de 
poesia  amb  el  llibre  de  poemes  Vint-i-set  
poemes en tres temps.

El 1978 rep un homenatge a la Setmana Popular 
d'Osona. La lluita vital contra la malaltia que ell 
patia  es  reflecteix  pels  versos  del  llibre 
Estimada Marta(1978). 

A  titol  anecdòtic,  el  1984,  un  institut  de 
Cornellà de Llobregat havia canviat el seu nom 
pel  de  Miquel  Martí  i  Pol,  cosa  inhabitual 
tractant-se  d'un  poeta  viu.  El  mateix  any  va 
morir  la seva primera dona, de la qual  s'havia 
separat, i més tard, el 1986, es va tornar a casar 
amb Montserrat Sans que el va acompanyar fins 
la seva mort.

El 1997 el Parlament de Catalunya va proposar a 
Martí i Pol com a premi Nobel, amb l'aval de 400 
ajuntaments catalans.

Els  darrers  anys  de  la  seva  vida  van  estar 
marcats  per  l'amistat  amb  el  cantautor  Lluís 
Llach i pels nombrosos viatges per la geografia 
catalana, participant en actes i homenatges.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tuberculosi_pulmonar

