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Fina Borràs, mestra, actriu, rapsode… 
des de ben joveneta comença a 
interaccionar en el món cultural, 
concretament en l’art de Talia, 
passant seguidament a la recitació de 
poemes sense deixar de banda altres 
afeccions com el cant coral, la 
ràdio…. Ha intervingut en diferents 
actes culturals de la vila, de la 
comarca i del principat. 
 
Jordi Sunyer, músic de vocació, 
compositor… comença també de ben 
petit –7 anys- a estudiar piano a 
Gironella, passant tot seguit al 
Conservatori del Liceu de Barcelona, 
guiat per la ma destra d’ en Pere 
Vallribera i més tard per en Josep Mª 
Escribano. Col·laborador també en 
els diferents actes culturals de la vila 
i d’arreu del principat amb esplèndids 
concerts. 
 
En els últims temps han decidit unir 
les seves afeccions i avui es 
presenten com a: “Poèticament 
Musical”  i tenen el gust d’oferir-los el 
següent treball, esperant que els 
plagui. 

    POEMES 

 

   

 

     Collarets de llum 

 

     Avarament, Senyor, vivim...      

     

     Salveu-me els ulls 

 

     Agustí, gran sapastre 

 

     L’Elionor 

 

     Lletra a Anna 

 

     I com que ara tu i jo 

 

     T’escric amb neu, Miquel 

 

     Paraules al mestre Pompeu  

     Fabra 
 

     Quietud perduda 
 

 

   MÚSICA 

 

   Humoresca                        A. Dvorac 

 

   Collarets de llum              F. Vila 

 

   Melodia celta                  J. Sunyer 

    arranjament                                   

 

     Nocturn                          F. Chopin 

    

   Polca                                J. Straus 

 

   Memórias de África          J. Barry 

    fragment 
 

   Remembrança               J. Sunyer 

 
   La Misión                   E. Morricone 
   fragment 
    

   Cançó de solveig                 E. Grieg 

 

   Minuet                        L. Beethoven 

   
   La Misión                   E. Morricone 

    fragment   
    

   Turandot                       G. Puccini 



 

MIQUEL MARTÍ i POL 
(Catalunya, 1929-2003) 

 

La seva trajectòria és prou coneguda per 
tothom. Cal remarcar però la seva faceta de 
poeta autodidacte que durant molts anys va 
treballar a la fàbrica. El 1953, guanya el seu 
primer premi: Ossa Menor, per: “ paraules 
al vent” i en seguiran d’altres: Premi de la 
Crítica (1979, 1991, 1994), Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes (1991), Nacional 
de Literatura Catalana (1998)… 
El 1956 es casa amb Dolors Feixas,  que 
mor el 1984. El 1986, contrau segones 
núpcies amb Montserrat Sans. 
A partir del 1970, una esclerosi múltiple es 
comença a manifestar en el poeta. 
Aleshores, la introspecció serena de les 
seves limitacions fa que la seva poesia 
trascendeixi la realitat de l’àmbit de la 
malaltia i basteix un món poètic original com 
a expressió de les sensacions més 
humanes: l’amor, el desig i la mort. 
El 1999 es produeix un espontani 
reconeixement  popular que fa que una 
gran part dels ajuntaments catalans aprovin 
en els seus Plens, demanar a l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, que sigui 
presentada la candidatura de l’autor a 
l’Academia Sueca per al premi Nobel. 
Martí i Pol va morir el dia 11 de novembre 
de 2003, víctima de l’esclerosi múltiple que 
patia des de feia 30 anys. 

 

Organitza: Amics de l'Art 

Romànic del Bages 

 

 
www.aarb.cat 

 

 

Col·laboren:  

 

Plataforma dels Aliments de la 

Fundació Rosa Oriol 

 
 

Fundació Teatre Els Carlins 

 

 

“Poèticament 
Musical” 

presenta 
 

RECORDANT 

 Miquel Martí i Pol 
 

     Fina Borràs  diu Miquel Martí i Pol 

     Jordi Sunyer  interpreta la música 

 

CONCERT SOLIDARI 

a favor del 

"BANC DELS ALIMENTS" 

 
Dissabte 5 de Febrer de 2011      

a les 19 h. 
Teatre Els Carlins de Manresa 

Preu Entrada 5 € 
Hi haurà taula de recollida 

d'aliments a l'entrada del concert 


