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II Col·loqui Internacional Miquel Martí i Pol
Barcelona-Vic-Roda de Ter, 17-19 d’octubre de 2013
A mitjan març de 1999 la Universitat de Vic va organitzar el «Col·loqui Miquel Martí i Pol:
1948-1998, cinquanta anys de poesia». Aquella ocasió va ser la primera dedicada a l’estudi
acadèmic de l’escriptor de Roda de Ter. Passat ja un temps i coincidint amb el desè
aniversari del seu traspàs, la Universitat de Vic convoca ara el «II Col·loqui Internacional
Miquel Martí i Pol», centrat a analitzar la trajectòria literària martipoliana, la inserció de
l’autor en els corrents estètics de la seva època i la recepció de la seva obra.
En aquest nou Col·loqui, a diferència del primer, es vol remarcar més el vessant
internacional. L’objectiu bàsic és impulsar l’estudi de la producció i l’autor, dins el marc del
seu temps, avançant amb rigor acadèmic en el seu coneixement i en l’anàlisi de la seva
repercussió en l’àmbit català i internacional.
Així, doncs, el Col·loqui s’ha estructurat en base a tres grans línies temàtiques:
I.
II.

III.

Miquel Martí i Pol. L’escriptor.
(vida, poesia, narrativa, crítica, traduccions, assaigs, aspectes biogràfics...)
Miquel Martí i Pol. La projecció i recepció.
(incidència en altres escriptors, projecció social i didàctica, edicions,
traduccions de l’obra, nova cançó, adaptacions teatrals i corals a partir de la
seva obra...)
Miquel Martí i Pol i la seva època. Context literari, social i polític.
(corrents literaris, grups, revistes, el món de les fàbriques, moviments socials
i literatura...)

La iniciativa, sorgida de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris amb el suport del
Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura i del Grup de Recerca
«Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció» (2009 SGR 736) de la Universitat
de Vic, compta amb la col·laboració de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la
Fundació Miquel Martí i Pol, l’Ajuntament de Roda de Ter i Reduccions: revista de poesia.
En el Comitè Científic i el Comitè Organitzador hi participen professors de tot l’àmbit
acadèmic català i d’un seguit d’universitats europees.
*******************************************
Termini de presentació dels resums de les comunicacions d’uns 1.500 espais
aproximadament (per correu electrònic colinternacionalmmp@uvic.cat): 31 de gener de
2013. El resum ha d’anar acompanyat d’un petit currículum de l’autor/a. Es notificarà
abans del 28 de febrer de 2013 si les comunicacions han estat acceptades.
La durada de les comunicacions serà de 20 minuts.
*******************************************
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Es concretaran detalls i preus d’inscripció en una propera circular.

