Salveu-me la mirada
DOSSIER DE PREMSA
L'obra poètica de Miquel Martí i Pol interpretada plàsticament per
Joan Pere-Viladecans, a partir d'una antologia seleccionada
i presentada per Àlex Broch.

Salveu-me la mirada és una nova edició de bibliòfil d'Enciclopèdia Catalana que reuneix
la poesia d'un dels poetes catalans més populars de tots els temps, Miquel Martí i Pol,
amb la creació artística de Joan-Pere Viladecans.
Miquel Martí i Pol
La trajectòria poètica de Miquel Martí i Pol (1929 - 2003),
com també la seva vida, estan determinades pel seu origen
social - classe treballadora -, pel marc geogràfic on es
desenvolupen -el poble de Roda de Ter- i a partir de 1970,
indefectiblement, per l'esclerosi múltiple que li van
diagnosticar. Els seus poemes, a la vegada, han transcendit
aquesta biografia personal, el jo, per arribar a formar part
d'una biografia col·lectiva del poble, classe i nació que l'han
portat, sens dubte, a convertir-se en un dels poetes més
populars i més llegits en llengua catalana.
A més de nombrosos premis, com el Crítica (1979), el Ciutat de Barcelona (1981 i 1987), el
de la Lletra d'Or (1976) o el de la Crítica Serra d'Or (1998), la seva trajectòria ha estat
reconeguda amb els Premis d'Honor de les Lletres Catalanes (1991), el Premi Nacional de
la Cultura (1998) i el de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (1999). A la vegada,
els seus poemes han estat molt sovint interpretats per cantautors com Lluís Llach.
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Joan-Pere Viladecans
És un dels artistes plàstics més destacats i reconeguts
del panorama català actual. La seva obra ha estat
exposada arreu del món i ha realitzat multitud
d'encàrrecs de cartells, litografies i il·lustracions de
llibres. El seu treball aborda la relació entre l'home i la
natura, l'ecologia, la vida urbana i les noves tecnologies
i els interrogants de l'existència. Especialment vinculat
al món literari, els anys setanta i vuitanta ja havia
col·laborat amb diversos poetes i la seva passió per
les lletres ha deixat empremta en gran part de la seva obra. Entre d'altres ha il·lustrat una
edició dels contes d'Edgar Allan Poe (2004) i l'edició de bibliòfil Sinera, amb textos de
Salvador Espriu (2012), publicada per Enciclopèdia Catalana.
Ha estat distingit, entre altres guardons, amb la condecoració de cavaller de l'Ordre de les
Arts i les Lletres del Govern Francès (1996), el segon Premi del Ministerio de Cultura
(2003) i l'Award of Excellence de la Society for New Desing de Nova York (1997).

L'antologia de poemes, seleccionada i presentada expressament per a aquest llibre per
Àlex Broch, prestigiós crític literari i profund coneixedor de l'obra de Miquel Martí i Pol, ha
suggerit a Joan-Pere Viladecans 17 obres que es reprodueixen en format de tríptic, un
gravat original i 6 guardes per cada una de les carpetes.
Atès que la poesia de Martí i Pol és plenament autobiogràfica, Àlex Broch i Joan-Pere
Viladecans opten per acostar-se a l'obra a través de l'home, i estableixen cinc grans etapes
biogràfiques: la crisi religiosa, el realisme històric, la malaltia, la reconciliació amb la vida i
la vellesa. Cada etapa esdevé un quadern del llibre, que inclou diversos poemes i tríptics
amb les creacions plàstiques que, a parer de l'artista, en retraten l'atmosfera.
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Quadern 1. El fugitiu.
Correspon a l'etapa de formació i inclou poemes dels llibres: Porto la tarda recolzada al
braç (1948-1954); Paraules al vent (1951-1953); Quinze poemes (1954-1955); Si esbrineu
d’un sol gest (1954-1957) i El Fugitiu (1952-1957).
Quadern 2. Sortir de l’oblit.
Coincideix amb el que en literatura es coneix com a etapa del realisme històric i inclou
poemes dels llibres: El poble (1956-1958); La fàbrica - 1959 (1958-1959); He heretat
l’esperança (1963-1967) I La fàbrica (1970-1971).
Quadern 3. Amb vidres a la sang.
A partir del 1970, amb el diagnòstic de l'esclerosi múltiple, la vida i l'obra de Martí i Pol
queden marcades per la malaltia. Aquest quadern ho palesa amb poemes dels llibres: Vinti-set poemes en tres temps (1970-1971); Llibre sense títol (1970-1971); La pell del violí
(1972-1973); Cinc esgrafiats a la mateixa paret (1974); Llibre dels sis sentits (1974-1975);
Quadern de vacances (1975) I Crònica de demà (1976).
Quadern 4. Ara és demà.
Passat el dol de la malaltia, el poeta reacciona i aposta per la vida, com veiem en la tria de
poemes dels llibres: Estimada Marta (1977-1978); L’hoste insòlit (1978); Les clares paraules
(1979); L’àmbit de tots els àmbits (1980); Primer llibre de Bloomsbury (1980-1981); Andorra
(postals i altres poemes) (1983); Llibre d’absències (1984); Per preservar la veu (1980-1984)
I Els bells camins (1984-1985).
Quadern 5. Un hivern plàcid.
Correspon a la darrera i última etapa vital del poeta i presenta les seves darreres creacions,
amb obres procedents de: Temps d’interluni (1986-1988); Algú que espera (1990); Un
hivern plàcid (1991-1993); Un pont de mar blava (1993); Llibre de les solituds (1995-1997) I
Després de tot (1990-2002).
Els cent trenta-dos poemes seleccionats i els disset tríptics creats per Joan-Pere Viladecans
constitueixen, doncs, un interessant retrat de l'home, l'intel·lectual compromès i el poeta. I,
juntament amb els diversos complements artístics dissenyats també expressament per a
aquesta edició -un gravat en aiguafort i carborúndum sobre una base fotogràfica de Pedro
Madueño, les camises vegetals, la coberta del quadern d'estudi, constitueixen una obra
bibliogràfica molt singular, carregada d'art i poesia.
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EXPOSICIÓ DE L'OBRA PICTÒRICA ORIGINAL
El 14 de desembre s'inaugurarà a Can Serra l'obra pictòrica original que Joan-Pere
Viladecans ha fet per al llibre de bibliòfil Salveu-me la mirada.
L'exposició ha estat realitzada per Enciclopèdia Catalana, coordinada per l'Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona i comissariada per Txema Romero.
Txema Romero és Doctor en Història de l'Art i director del Museu d'Art de Cerdanyola.
Membre de l'Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA) i vocal de l'Associació de Museòlegs
de Catalunya. Especialista en art i arquitectura catalana del segle XX. Autor de diversos
estudis, publicacions i exposicions, especialment sobre modernisme i noucentisme, així com
d'artistes catalans contemporanis.

Fitxa tecnica del llibre:
 Llibre de gran format: 29 x 38,5 cm
 278 pàgines
 Interior paper Insize Modigliani Candido New de 200 grams, de Cordenons .
 Camises: paper vegetal Curious Translucents natural de 230 grams, d’Arjowiggins
 Impressió: 6 tintes sobre paper i 4 sobre paper vegetal.
 Enquadernació: carpeta formada per un plafó de cartró gris, folrat de tela Halflinnen.
Amb estampació exterior a 2 colors i petjada en sec i guarda interior en paper imprès
a 4+0 colors
 Caixa de fusta

De l'obra Salveu-me la mirada, se n’han fet dues edicions:
 Edició col·leccionista: 50 exemplars numerats de l’1/50 al 50/50, signats per JoanPere Viladecans, presentats en un estoig de fusta de sicòmor serigrafiat.
Addicionalment, se n’han editat 10 exemplars no venals: tres exemplars numerats de
la PA-I/III a la PA-III/III i set exemplars hors commerce de l'HC-1/7 a l'HC-7/7. Cada
exemplar consta, a més a més del llibre format per cinc quaderns de poemes i un de
presentació, d’un gravat original creat per a l’obra en aiguafort i carborúndum sobre
una base fotogràfica de Pedro Madueño reproduïda en giclée, del qual s’han tirat 50
exemplars signats per l’artista i numerats de l’1/50 al 50/50 i 5 proves d’artista
numerades de la PA-I/V a la PA-V/V i 7 hors commerce numerats de l'HC-1/7 a l'HC7/7.
 Edició estàndard: 999 exemplars numerats de l’1/999 al 999/999 presentats en
estoig de fusta de sicòmor serigrafiat, que inclou una estampa en giclée del gravat de
Joan-Pere Viladecans, signada, numerada a mà i emmarcada. Addicionalment, se
n’han editat 30 exemplars no venals: sis exemplars numerats de la PA-1/6 a la PA-6/6
i vint-i-quatre exemplars numerats de l'HC-1/24 a l'HC-24/24.
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Gravat original de Joan-Pere Viladecans creat per l'obra a l'aiguafort i carborúndum
sobre una base fotogràfica de Pedro Madueño.
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