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MIQUEL MARTÍ I POL: Papers i poemes
d’una relació desinteressadament
espiritual
Pep Vila i Medinyà
Miquel Martí i Pol fou un poeta vitalista que va gaudir amb un afany infinit del
seu ofici. Amb el seu somriure aclaparador i etern es va guanyar l'amistat de
molts, i amb la seva obra, el reconeixement franc d'un país sencer.
La Fundació Valvi va decidir convocar una beca que porta el seu nom i vam
dedicar també la sala d'actes a la memòria d'en Miquel, que des d'aleshores
està presidida per un bust de bronze del poeta, obra de l'escultora Ció Abellí.
És en aquesta sala on any rere any celebrem i recordem permanentment la
seva obra i la seva persona, perquè en Miquel Martí i Pol fou també el nostre
amic.
Enguany també hem decidit fer present novament la seva figura amb la
publicació d'aquest treball, del també poeta i estudiós gironí Pep Vila, on ens
explica la seva particular relació amb Martí i Pol.
En el futur continuarem, ben segur, mantenint encesa la flama de la memòria
de maneres diverses, però sempre convergents, amb l'únic objectiu de
convertir Miquel Martí i Pol en una presència viva entre nosaltres i en les
generacions vinents.
Joaquim Vidal i Perpinyà
President de la Fundació Valvi
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Autor/s del Llibre

Pep Vila i Medinyà
(Celrà, 1952) Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de
Barcelona, estudiós de la literatura popular i de la vella dramatúrgia catalana,
investigador en el camp de la recerca dels segles XVII i XVIII.
És autor de diversos estudis i llibres sobre aquestes especialitats. Els seus
darrers treballs han estat l'edició de la inèdita obra de teatre Jueus, de Miquel
de Palol, La processó dels Dolors de Mieres i la representació de la Passió i El
jardí de les paraules.
És membre de diverses entitats filològiques. Sol o en col·laboració amb
d'altres estudiosos, és autor de diversos estudis, monografies i edicions de
textos d'adrogueria, cuina i de rebosteria catalanes.
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