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La tardor de 2017 està essent, probablement, el 
període més apassionant de la nostra història més 
recent i és més que probable que s'estudiï als llibres 
d'història com el moment en què la determinació 
del poble català l'ha portat a expressar-se, 
políticament, cívicament, també poèticament d'una 
manera més clara per la llibertat que simbòlicament 
representa el referèndum de l'1-O.

Des de la perspectiva del Festival nacional de poesia, 
la d'enguany havia de ser una edició marcada per la 
consolidació i l'estabilitat en termes de programació, 
espais i propostes artístiques que permetessin obrir 
una porta cap a la internacionalització. Tanmateix, 
en les darreres setmanes de setembre, la intervenció 
de l'estat espanyol en les finances de la Institució de 
les Lletres Catalanes ha comportat que el FNP 2017 
sigui diferent de com l'havíem dissenyat. Serà un FNP 
de la contenció i també de la resistència. Ens veiem 
obligats a reduir dies de programació i a cancel·lar 
espectacles per tal de poder assumir el compromís 
amb poetes, actors i músics que, assabentats de 
les notícies econòmiques que posaven en risc la 
realització del festival a causa de la ingerència 
inadmissible de l'estat en la vida cultural catalana, 
ens havien traslladat la seva voluntat de participar-hi 
a desgrat de la incertesa retributiva. Tanmateix, ens 

ha semblat que era preferible reorganitzar, substituir 
espais amb determinades dificultats tècniques i 
replegar-se en els espais de base per preservar el 
contingut per damunt dels diversos continents i 
espais de Sant Cugat on el FNP es projectava per 
arribar a més indrets i a més públics.

Així, sempre amb una comunicació 
interinstitucional i de país que ens permet ser 
més forts quan treballem plegats; és cert que 
sacrifiquem els aspectes més professionals 
(trobada de programadors, networking del sector) 
per damunt de la programació, i que prioritzem 
el cobrament dels artistes, encara que no pugui 
ser complet, abans de renunciar a propostes 
poètiques de qualitat.

Tindrem poesia, música, teatre, exposicions, 
diàlegs, traduccions... gràcies al compromís dels 
professionals amb les institucions, amb el públic, 
amb la poesia, amb el país.

Si a la tardor de 1937 la Institució de les Lletres 
Catalanes era creada, en plena guerra, per 
preservar allò que la contesa bèl·lica amenaçava; 
vuitanta anys després, la tardor de 2017 la ILC 
ha trobat en l'Ajuntament de Sant Cugat i en 
tots els seus equipaments culturals, d'una banda, 
i en els professionals de la cultura, de l'altra, el 
compromís insubornable amb el Festival nacional 
de Poesia i volem agrair-ho de manera vehement.

Ignasi Blanch és l'autor de la il·lustració d'aquesta 
17a edició. 2017 ha estat l'any de la invitació de 
la literatura catalana a la fira del llibre de Bolonya, 
la més important en l'àmbit de la literatura 
infantil i juvenil. Per això reivindiquem el paper 
d'aquesta literatura tan important perquè és el 
rebost dels lectors del futur i ho fem amb unes 
imatges que són extraordinàriament poètiques. 
Persones blaves -el blau és un color tan literari: 
Die blaue Blume, la flor blava de Novalis ha 
esdevingut símbol de l'impossible, de l'absolut-, 
que com ànimes es desplacen i habiten l'espai 
poèticament, anhelants, cercant, tal vegada, la 
poesia que encén les nostres flames. La que ens 
reconcilia amb el món, quan la vida fa mal. La 
que diu i ens diu amb accents i estils ben diversos 
de la nostra cultura: del Desbesar roses de Maria 
del Mar Bonet i Biel Mesquida amb Palau i Fabre 
fins a l'Odissea musical en una versió valenciana 
del segle XXI que aplega i dialoga amb la tradició 
literària. Al FNP també hi haurà espai per als 
homenatges: de poetes morts, però també de 
poetes que celebren 30 anys de trajectòria 
poètica, com Lluís Calvo. La poesia que es cou en 
la correspondència entre Màrius Torres (de qui 
commemorem 75 anys de la seva mort) i Joan 
Sales, serà present en l'espectacle inèdit que 
han preparat Emma Vilarasau, Ramon Madaula 
i Jordi Bosch. La Nit de la Poesia estarà feta de 
correspondències i afinitats electives.

I com que commemorem l'any Palau i Fabre, que 
serà present de la inaguració a la cloenda en els 
seus diversos vessants creatius, voldríem acabar 
l'actualitat de la seva poesia:

"-¿De quin país és aquest estranger?
-No ho sé.
-Com se diu?
-No ho sé.
-¿Què fa? ¿Quina llengua parla?
-No ho sé.
-¿Com us dieu, bon home?
-...
-¿De quin país veniu? ¿On aneu?
-Sóc d’aquí. Sóc estranger".

Impedint la seva realització, ens han volgut 
estrangers de la cultura, del nostre FNP, però no 
sabien que nosaltres treballem per no fer ningú 
estranger de la poesia. Per això mantenim el FNP 
en els temps més convulsos i il·lusionants que 
estem protagonitzant, respectuosos amb el passat, 
però projectant la mirada, avui més que mai, en 
l'avenir!

Laura Borràs
Directora de la Institució de les Lletres Catalanes
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21 h 
Teatre-Auditori Sant Cugat
____________________________ 
Roger Mas en concert
____________________________ 

El cantautor solsoní que es caracteritza per un 
univers poètic ben propi i per l’especial respecte 
cap a l’obra de grans creadors de diferents 
èpoques, ens ofereix un concert amb cançons 
pròpies i poemes cantats o bé recitats d’autors 
com Jacint Verdaguer, Goethe, Torquato Tasso, 
Amadeu Vidal i Bonafont... La poesia doncs es 
donarà la mà amb les cançons emblemàtiques 
de la seva discografia i algunes de noves que 
prepara en vistes al proper disc i després d’unes 
temporades amb projectes musicals tan reeixits 
com l’espectacle Irredempt, amb escenografia 
de Lluís Danès, la col·laboració amb la Cobla 
Sant Jordi, la recuperació de Les Cançons 
Tel·lúriques, o la revisió de les seves cançons 
en clau i rítmica brasilera amb el pianista de 
São Paulo Benjamim Taubkin.
____________________________ 
Amb Roger Mas, veu i guitarra
Arcadi Marcet, contrabaix
Xavier Guitó, piano
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 Dimecres 11 d'octubre
19.30 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Parlem de... El dolor de la bellesa 
de Roger Mas 
____________________________ 
Poesia, cançons, històries i reflexions que ens 
obren les portes al món del cantautor Roger Mas.
____________________________ 
Amb Roger Mas

 Dimarts 10 d'octubre
18 h 
Llar d'avis de la parròquia
____________________________ 
Lectura: Un tast de Foix
____________________________ 
Dins el marc de la commemoració dels 30 
anys de la mort del poeta, la Fundació Foix ens 
ofereix una lectura de textos de J. V. Foix.
____________________________ 
Amb Jordi Madern, president de la Fundació 
J. V. Foix, i Margarida Trias, directora
Organitza Llar d’avis de la parròquia

 Dissabte 14 d'octubre
11.30 h
Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori 
____________________________ 
Taller: Il·luminem la poesia
____________________________ 

Taller de dibuix amb llum per pintar i crear 
poesia amb la llum i el cos.
____________________________ 
A càrrec d'El Bombeto

Places limitades. Cal inscripció prèvia 
a la mateixa biblioteca.

19 h 
Casa Museu - Cal Gerrer
____________________________ 
Centenari Josep Palau i Fabre 
1917-2017. De l’alquimista a 
Picasso.
____________________________ 
Lectura homenatge a Josep Palau i Fabre 
en el centenari del seu naixement amb la 
interpretació de fragments de Poemes de 
l’alquimista, Quaderns de l’alquimista, Vides 
de Picasso i Homenatge a Picasso.
____________________________ 
Amb Anna Miquel i Eduard Araujo
Organitza Fundació Cabanas
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 Dilluns 16 d'octubre
20.30 h 
Teatre-Auditori Sant Cugat
____________________________ 
Màrius Torres: 
"un poeta líric"
____________________________ 

El 29 de desembre de 1942, als 32 anys, Màrius 
Torres va morir al sanatori de Puigdolena, on 
havia ingressat a finals de 1935. La primera 
edició de la seva poesia va haver de ser 
publicada durant el seu exili mexicà pel seu amic, 
l’escriptor i editor Joan Sales. 

Als seus poemes, dominats per la seguretat 
i la maduresa malgrat la seva joventut, hi 
prevalen dos temes: el de la música o de l’art 
en general i el del món natural que potencien 
una meditació sobre la realitat profunda de la 
vida humana. Una meditació que neix sovint 
del record, amarat de sentiment, i que té, com 
a tema central, la mort.
____________________________ 
Amb Emma Vilarasau, Ramon Madaula
i Jordi Bosch

Quartet Sound Boulevard:
Oriol Algueró i Sergi Claret, violins 
Joaquim Badia, viola
Manolo M. del Fresno, violoncel

Venda d'entrades a www.tasantcugat.cat

10 €

 Diumenge 15 d'octubre
19 h 
Teatre-Auditori Sant Cugat
____________________________ 
Acte inaugural d'homenatge 
a Josep Palau i Fabre
____________________________ 

La veu de Maria Arnal i la guitarra electritzant 
de Marcel Bagès ofereixen la seva particular 
visió de la poesia catalana. Enguany celebrem 
el centenari de Josep Palau i Fabre, la Maria 
i el Marcel interpretaran la poesia del poeta.
____________________________ 
Amb Maria Arnal i Marcel Bagés

Invitacions a www.tasantcugat.cat
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Lovely és un espectacle teatral basat en el 
poemari d’Antònia Vicens, amb el mateix
títol. Recorrem des del nostre present les 
temàtiques de l’obra, a partir d’un llenguatge 
interdisciplinar en què paraula, ambient 
sonor, projecció i teatre físic es fusionen per 
presentar aquesta proposta.
____________________________ 
Dramatúrgia Mònica Fiol i Maria Rosselló
Direcció Maria Rosselló
Actriu Mònica Fiol
Assessoria de moviment M. Sancho de la Jordana
Ambient sonor JANSKY (Laia Martínez)
Imatge i projeccions Lluki Portas
Vestuari Mònica Fiol i Maria Rosselló
Escenografia Anabel Gomar i Paco Peris
Disseny d’il·luminació i tècnic Jaume Miralles

 Dijous 19 d'octubre
19.30 h 
Centre d'Art Maristany
____________________________ 
Llengua. Acció. Escultura 
escenificada
____________________________ 

Escenificació del poema IV de Foc de Pales del 
llibre Bruixa de dol, de Maria-Mercè Marçal. 
L’acció Llengua vol ser una escultura escenificada, 
ritualitzada, o escenificació del poema.
____________________________ 
Amb Marga Ximénez i la veu en off 
de Maria-Mercè Marçal

21 h 
Teatre-Auditori Sant Cugat
__________________________________________________________ 
Nit de poesia. Correspondències
__________________________________________________________ 
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Textos de 
Felícia Fuster
Vicent Andrés Estellés
Jaume Vidal Alcover
Joan Alcover
Maria-Mercè Marçal
Blai Bonet
Mercè Rodoreda
Montserrat Abelló

Música
Andrea Motis, veu
Joan Chamorro, saxo i contrabaix
Ignasi Terraza, piano

__________________________________________________________
La vetllada més emblemàtica del Festival celebra un dels moments més representatius del 
certamen: la diversitat de veus, estils i accents de la poesia catalana. Partint del concepte de 
correspondència, diversos poetes diuen poemes seus i d’altres autors per palesar la potència 
de l’escriptura com a resposta a allò que ja s’ha dit, a allò que ja s’ha llegit. 

Direcció escènica i literària 
Sebastià Portell

Poemes dibuixats 
Il·lustracions en directe a càrrec 
d'Ignasi Blanch 

Poetes 
Rosina Ballester
Eduard Sanahuja
Odile Arqué
Sebastià Perelló
Joan Duran
Rubén Luzón
Míriam Cano
Maria Cabrera

10 €

 Dimarts 17 d'octubre
19 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Espai poètic: 
Homenatge a Lluís Calvo
____________________________

 
Enguany celebrem els 30è aniversari de la 
carrera poètica del poeta santcugatenc Lluís 
Calvo. El Festival nacional de poesia vol retre 
homenatge a aquest poeta amb amics i 
companys de versos.
____________________________ 
Amb Antoni Clapés, Anna Gual, Laia Llobera, 
Maria Antònia Massanet, Marta Pessarrodona, 
Jaume Pons Alorda i Aina Torres
Presenta Laura Borràs

22 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Lovely
____________________________ 
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 Divendres 20 d'octubre
19.30 h 
Club Muntanyenc Sant Cugat
____________________________ 
El cos de la dona i les relacions 
amoroses en la poesia de 
Vicent Andrés Estellés i 
Maria Mercè Marçal, una 
comparativa. 
____________________________ 
L'acte consisteix en un comentari del tema en 
l'obra d'ambdós poetes, un recital de poemes 
i una projecció de curts explicatius de la vida i 
obra de tots dos. 

Se servirà una copa de cava per als assistents.
____________________________ 
Amb Amàlia Roig, Josep M. Oroval, Joan Bel 
i Vicente Sanz 
Organitza Secció Cultura del CMSC

21 h 
Casa de Cultura
____________________________ 
Lo lleó de l'Ateneu
____________________________ 

Àngel Guimerà va publicar dos reculls de 
poesia: el 1887 i el 1920. Quatre anys 
després de la publicació del seu segon volum, 
va morir.

Ignasi Roda presenta 10 cançons originals 
sobre poemes d’Àngel Guimerà i una versió 
del Som i serem, del mateix Guimerà, 
musicat com a sardana per Enric Morera. La 
intenció d’Ignasi Roda és que els espectadors 
descobreixin la força i la qualitat de la 
poesia de Guimerà; una poesia lírica, èpica, 
patriòtica, desesperada, narrativa i fins i tot 
mortuòria i llòbrega. 
____________________________ 
Amb Mone Teruel i Ignasi Roda
Arranjaments Pep Pladellorens i Albert Teruel

Aforament limitat. Reserva d’entrades a 
centresculturals.santcugat.cat

 Dissabte 21 d'octubre
12 h 
Pati de Llibres
____________________________ 
Abecedari poètic
____________________________ 

L'abecedari poètic de Salvador Comelles és un 
recull de 24 poemes, un per a cada lletra de 
l’abecedari. Lectura i comentari dels poemes 
amb el públic. 
____________________________ 
Amb Salvador Comelles

Activitat familiar

13 h 
Escola de Música Victòria dels Àngels
____________________________ 
Odissea: el viatge de Ningú
____________________________ 
Els poc més de 12.000 versos que els aedes 
grecs trigaven tres dies a dir en la seva 
totalitat, es transformen en una història que, 
musicalment, queda reduïda a la seva essència. 
____________________________ 
Amb Laura Borràs, narració
Elies Monxolí, piano i veu
Nacho Mañó, guitarres i baix
David Apellániz, violoncel
Gisela Renes, cors

19 h 
La Galeria
____________________________ 
L'epitafi d'un jove poeta català: 
Els poemes de l'Alquimista 
de Josep Palau i Fabre
____________________________ 

Un recorregut a través d'un dels referents 
indiscutibles de la lírica catalana del segle 
XX, per determinar-ne la funció, el sentit 
i l'abast de l'extraordinària obra poètica 
completa que Palau va publicar per primera 
vegada l'any 1952. 
____________________________ 
Amb D. Sam Abrams

20.30 h 
Escola de Música Victòria dels Àngels
____________________________ 
Desbesar roses. Maria del Mar 
Bonet i Biel Mesquida canten 
i reciten B. Rosselló-Pòrcel 
i Josep Palau i Fabre
____________________________ 

Desbesar roses és una festa verbal i musical 
per a dos poetes catalans estimats, Rosselló-
Pòrcel i Palau i Fabre, amadors de la llibertat, 
actualíssims i ben universals. Celebram 
cultura, poesia i vida mitjançant els seus 
versos i els seus records. Acostam les seves 
paraules, els seus ritmes i els seus sentits. Un 
espectacle íntim fet d’amistat i d’estimació 
on Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida, 
acompanyats per Dani Espasa, eixamplen els 
territoris de la lletra amb cançons i recitats 
que converteixen el mester poètic en terrer 
viu, ardent, joiós, amarat d’enamoraments.

Desbesar roses ens mostra com degustar  
i assaborir la poesia rosselliana i palauiana, 
acompanyades per la música. És una 
de les més essencials i úniques formes 
d’intel·ligència, de bondat, d’humor, 
d’observació i de bellesa que tenim a l’abast.   
____________________________ 
Amb Dani Espasa, piano

Compra d’entrades a www.tasantcugat.cat

10 €
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 Dimarts 24 d'octubre
19 h 
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
____________________________ 
Cicle Poe2ia: Marta 
Pessarrodona i Àlex Susanna 
____________________________ 
 

 Dimecres 25 d'octubre
18 h 
Museu de Sant Cugat
____________________________ 
Traduir els capitells del claustre 
del monestir 
____________________________ 
Josep Maria Jaumà, que ha estat professor de 
literatura anglesa a la Facultat de Traducció 
i d'Interpretació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ens ofereix la seva particular 
traducció dels capitells del mestre Arnau Cadell.
____________________________ 
Amb Josep Maria Jaumà 

 Dijous 26 d'octubre
21 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
De l'amor i del temps. 
A Gabriel Ferrater 
____________________________ 

19 h 
Museu de Sant Cugat
____________________________ 
Trobada de traductors
____________________________ 
Convidat per la Càtedra Jordi Arbonès i per 
la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc 
Parcerisas mantindrà un diàleg sobre la 
figura clau d'Ezra Pound amb el professor 
Seán Golden i tot seguit en llegirà versions 
incloses al volum Els Cantos pisans, que ha 
publicat el 2016.
____________________________ 
Amb Francesc Parcerisas i Seán Golden 
Organitza Càtedra Jordi Arbonès i la 
Facultat de Traducció i d'Interpretació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Artigas fa un repàs musical a l'obra 
poètica de Gabriel Ferrater, a la recerca 
necessària i en positiu d’un poeta ple de 
vida, amb l’objectiu de fer més propers uns 
textos que poden semblar complexos la 
primera vegada que es llegeixen.
____________________________ 
Amb
Joan Artigas, guitarra i veu
Sergi Sirvent, piano i trompeta
Martí Hosta, percussions
Artur Regada, contrabaix

Presentació de les bases del 17è Premi de poesia 
Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater.

 Dissabte 4 de novembre
12 h 
Centre d'Art Maristany
____________________________ 
Vermut-conversa amb 
Nora Ancarola i Víctor Sunyol 
____________________________ 
El Centre d’Art Maristany enceta un diàleg 
artístic i interdisciplinari. Un artista visual o un 
poeta tria el seu company de diàleg. En aquest 
cas, Nora Ancarola, artista visual que col·labora 
amb el centre en diferents projectes, ha escollit 
Víctor Sunyol, poeta, per establir aquest diàleg 
obert al públic. Se servirà un vermut.
____________________________ 
Amb Nora Ancarola, artista visual
Víctor Sunyol, poeta
Organitza Centre d'Art Maristany

 Divendres 3 de novembre
19 h 
Pl. Miquel Ros [La Floresta]
____________________________ 
David Caño 
Nictàlgia
____________________________ 

La nictàlgia és una malaltia que provoca 
formigueig, moviments maldestres i 
parestèsies nocturnes als dits i a les mans. És, 
també, un estat mental i un paisatge que cobra 
vida als versos de Caño, un poeta que s´endinsa 
en un escenari que coneix prou bé, la nit. 
____________________________ 
Amb David Caño i Meritxell Gené 
Organitza Comissió de Cultura del Consell 
de Barri de la Floresta

19 h 
Casal TorreBlanca 
____________________________ 
Els joves diuen: #POESIA 
____________________________ 
La poesia ben dita, ben compresa, ben recitada, 
no és només en mans d'experts, sinó que, en 
aquest cas, permetem que els joves l'entenguin 
i la transmetin des de les seves emocions, des 
del seu intern més profund. Ells tenen molt 
a dir. I nosaltres molt a sentir. Un acte per 
sorprendre i emocionar a tot aquell qui estimi 
la poesia. Amb la participació de Jaume Coll.
____________________________ 
Amb Grup d'alumnes adolescents
dels Tallers de Teatre Sílvia Servan 
Direcció Marta Uxan
Organitza Taller de Teatre Sílvia Servan

Aforament limitat. Reserva d’entrades a
centresculturals.santcugat.cat
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 Dimarts 7 de novembre
19 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Poesia universal en traducció.
Recital de poetes i traductors 
del PEN Català 
____________________________ 
Amb Núria Busquet, poesia novaiorquesa 
i canadenca contemporània; Montserrat 
Franquesa i Quim Gestí, poesia grega moderna; 
Jaume Subirana, poesia nord-americana 
contemporània, i Mireia Vidal-Conte, poesia 
portuguesa / brasilera contemporània
____________________________ 
Organitza

 Dissabte 11 de novembre
12 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Fer poesia avui: 40 anys de 
Reduccions. Revista de poesia 
____________________________ 

El 2017 es compleixen 40 anys de l’aparició 
de la revista Reduccions, que fins avui ha 

 Dimarts 14 de novembre
19 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
5 veus, 5 geografies. 
Recital de poetes de l’AELC 
____________________________ 
L’AELC us convida a fer un recorregut per les 
geografies poètiques d’Anna Bou Jorba, M. 
Dolors Coll Magrí, Begonya Mezquita, Joan 
Perelló i Damià Rotger. Cinc autors d’arreu 
del territori i de diferents generacions que 
ens porten en un viatge per la poesia que 
va de Ferreries a Almenar, de Campos fins a  
Sagunt, passant per Barcelona fins arribar 
a Sant Cugat.
____________________________ 
Amb Anna Bou Jorba, M. Dolors Coll Magrí, 
Begoña Mezquita, Joan Perelló, Damià Rotger
Coordina i presenta Maria Antònia Massanet

Organitza

 Dissabte 18 de novembre
12 h 
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
____________________________ 
Sèniors poètics 
____________________________ 
Sèniors poètics recull un seguit d'articles de 
diferents poetes i crítics de diverses generacions 
que van aparèixer publicats ara fa un any a la 
premsa catalana, on reflexionaven sobre els 
seus referents sèniors. La Institució de les Lletres 
Catalanes ha impulsat l'edició d'aquest llibre, 
ampliant la nòmina d'autors i articulistes, oferint un 
volum singular de diàleg poètic intergeneracional. 
____________________________
Amb Laura Borràs, Marta Pessarrodona 
i Maria Antònia Massanet

 Diumenge 19 de novembre
12 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Contra la mort 
____________________________ 

El concert Contra la mort és una versió en directe 
del disc Contra la mort / Against Death. Pare i 
filla comparteixen escenari i ens mostren la seva 
complicitat en viu. Música i poesia es mesclen 
i s’ajuden mútuament i fan que Contra la mort 
esdevingui una experiència global per als sentits. 
____________________________
Amb Pere Rovira i Emília Rovira
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publicat 108 números. Amb motiu d’aquest 
aniversari, el Festival nacional de poesia a 
Sant Cugat acull aquest recital-conversa 
sobre l’escriptura poètica avui, en què 
participen quatre poetes de diferents edats 
i tendències que han col·laborat a la revista 
al llarg de la seva història.
____________________________ 
Amb Lluís Solà, Carles Camps, Susanna 
Rafart i Blanca Llum Vidal
Presenta Francesc Codina, director de 
Reduccions
Modera Pep Paré

 Dimarts 21 de novembre
19 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Espai poètic: Enric Casasses

 Dissabte 25 de novembre
19 h 
Escola de Música Victòria dels Àngels
____________________________ 
La poesia catalana en la música 
____________________________ 
L'Aula de Cant de l'Escola Múnicipal de Música 
Victòria del Àngels i Conservatori de Sant Cugat 
proposa un recorregut per les millors peces del 
repertori de la cançó de concert basades en poemes 
de Joan Maragall, Josep Maria de Sagarra, Tomàs 
Garcés, Apel·les Mestres entre d'altres, musicats 
pels compositors catalans més representatius. 
____________________________ 
Amb Alumnes de l'Escola 
Organitza Escola Múnicipal de Música 
Victòria del Àngels

19 h 
Monestir de Sant Cugat
____________________________ 
La memòria poètica
____________________________ 
Un recorregut poètic per les literatures 
de l'exili. Poesia, novel·la, contes, cartes, 
memòries: testimonis d'una experiència. 
____________________________ 
Tria literària D. Sam Abrams
Direcció i posada en escena Rosa Vilanova
Il·lustració i fotografia Pere Ginard
Organitza Museus de Sant Cugat
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 Dilluns 27 de novembre
19 h 
Llar d'avis de la parròquia
____________________________ 
Passeig d’aniversari als 70!
Valentí Gómez i Oliver 
____________________________ 

Tot remembrant el Passeig d’aniversari del 
poeta Joan Vinyoli, volem celebrar enguany el 
setantè aniversari del poeta barceloní, Valentí 
Gómez i Oliver (1947). Es tractarà d’un viatge 
diacrònic per tota l’obra poètica de l’autor, 
des de Selva Endins, 1993 (pròleg de Miquel 
Batllori i colofó de Pere Gimferrer), fins al darrer 
Retaule de Nova York (2017), tot aturant-nos als 
XLIX Sonets d’amor, La realitat poètica, Or verd, 
Invocacions i els 1000 i un haikús. 
______________________________ 
Amb Lluís Cabrera, Marga Clark, Rafael 
Gómez, Miquel de Palol, Francesc Parcerisas, 
Jaume C. Pons Alorda, Pura Salceda i Ester 
Xargay
Música Jofre Horta Antoniou 
i Ivan Santaeulària

 Dimarts 28 de novembre
19 h 
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
____________________________ 
Cicle Poe2ia:
Pau Vadell i Lucia Pietrelli 
____________________________

 Dimecres 29 de novembre
19 h 
Cafè Auditori
____________________________ 
Les veus discordants.
Recital de poetes de l'ACEC 
____________________________
Amb Miquel de Palol, Francesc Parcerisas, 
Teresa Shaw i Ester Zarraluki
Presenta David Castillo
____________________________ 
Organitza

Del 2 al 29 d'octubre 
Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori 
__________________________ 
Palau i Fabre. L’home és un 
animal que es busca
Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes

Del 4 al 31 d'octubre 
Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
__________________________ 
Estem en contacte 
d'Ignasi Blanch

Del 9 al 29 d'octubre
Centre d'Art Maristany 
__________________________ 
Poesies d’aparador 2
Diversos artistes i creadors aportaran o 
seleccionaran una poesia per ser enganxada 
a l’aparador del Centre d’Art Maristany.

Del 10 d'octubre 
al 30 de novembre 
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
La Vitrina 
__________________________ 
L'Alquimista
Els artistes de Firart fan una interpretació personal 
d'el poemari L'Alquimista de Palau i Fabre, a 
través de l'art, de mitjans objectuals ja existents, 
troballes, reculls, uns fragments d'altres coses 
que, soles, manipulades, reunides o lligades, 
donin una lectura nova del sentit que el poema 
del poeta dóna a entendre amb el seu verb. El 
resultat sempre és una picada d'ullet al referent, 
fent crèixer el seu significat tan lluny com la 
lectura i la mirada de l'espectador vulgui dur...!

____________________________
ADRECES I HORARIS
Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
Av. del Pla del Vinyet, 40 
Dilluns, de 16 a 21 h
De dimarts a divendres, de 10 a 21 h 
Dissabtes, de 10 a 19 h 

Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
Pl. d'Ausiàs March, 2
De dilluns a divendres, de 16 a 21 h
Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
C. de Pau Muñoz i Castanyer, 3-5
De dilluns a dimecres, de 16 a 21 h
Dijous i divendres, d'11 a 14 i de 16 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h 

Centre d'Art Maristany 
C. d'Àngel Guimerà, 2 
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 i de 17 a 21 h 
Dissabtes, d’11.30 a 14 i de 17 a 20.30 h 
Diumenges, d'11 a 15 h

A partir del 10 d'octubre 
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona 
__________________________ 
L'Alquimista
Els artistes del col·lectiu Firart faran una 
interpretació personal d'un poema ja escrit 
pel poeta Josep Palau i Fabre.
A càrrec de FIRART

Del 31 d'octubre 
al 13 de novembre
Monestir Sant Cugat 
__________________________ 
Memòria històrica 
i memòries de vida
Mostra de llibres tèxtils. Amb la participació 
de les àvies de la Residència Sant Cugat, 
nens i nenes de l'Associació Gilgal i centres 
d’ensenyament de la ciutat. 
Amb la col·laboració d'Il Bosco Blu
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Propostes per als centres 
d'infantil i primària

Baguls de poesia  
Aquesta activitat poètica, duta a terme per 
Carme Serret, fa circular quatre baguls plens de 
llibres de poesia per les escoles de Sant Cugat. 
L’activitat es complementa amb la visita de 
l’escriptor Enric Larreula, autor d'Animalari, 
que treballa el llibre amb l’alumnat. 
 
Introduïm la poesia a l’escola   
Es treballaran contes farcits de poemes, petites 
rimes i cançons. Tot això, ajudat d’un suport 
visual força atractiu per a l’infant. En un apartat 
interactiu, l’infant farà les seves pròpies rimes 
fins a la construcció visual d’un petit poema. 
Per acabar d’aprofundir en el tema, jugarem 
a endevinalles a fi de fomentar la participació 
activa de l’infant amb la poesia. L’escola té 
l’opció d’escollir el poeta que vulgui treballar.

Propostes per als centres 
de secundària

La Institució de les Lletres Catalanes ofereix a les 
escoles la proposta “En veu alta”, que posa a 
disposició de mestres i professors antologies de 
textos literaris per ser dites a l’aula per un bon lector.
Entre els textos escollits n'hi ha de clàssics i 
d’actuals, de tots els territoris de parla catalana  
i alguna traducció, de diversos gèneres literaris.

Mireia Chalamanch i Joan Carles Navarro ofereixen la 
possibilitat de treballar a l'aula La Plaça del Diamant, 
de Mercè Rodoreda, llegint-ne fragments de forma 
participativa i analitzant i coneixent els personatges, 
debatent sobre els lligams entre amor i amistat, 
parlant de balls i festes majors, de somnis i d'il·lusions, 
però també de conflictes i frustracions i dels efectes de 
la guerra, tot plegat per a facilitar-ne la comprensió i la 
lectura. O bé triar el Recital Joan Maragall o el Recital 
Dones en Veu Alta a càrrec de Gemma Reguant.

Les demandes es poden fer al correu electrònic: 
carolinahernandez@santcugat.cat
 

Grup de lectura de poesia 

El grup de lectura de poesia d’Òmnium Sant Cugat 
es reuneix habitualment el primer dimarts de cada 
mes a les 19.30 h a la seu d’Òmnium Sant Cugat. 
L’objectiu es fer la lectura d’un poemari guiada, 
o bé per un especialista o, quan és possible, pel 
mateix autor. D’aquesta manera obrim camins per 
a l’aprofundiment, comprensió i sobretot, fruïció 
dels seus poemes. Pel grup de lectura de poesia 
han passat poetes de la talla de Francesc Garriga, 
Màrius Sampere, Vicenç Llorca, Marc Romera, Eduard 
Sanahuja, Josep M. Jaumà, Lluís Calvo, M. Antònia 
Massanet, Jaume C. Pons Alorda i Anna Gual, entre 
molts altres. És una activitat gratuïta i oberta a tothom.
 

Tot po-e-si@ 2017

Aquesta activitat, organitzada pel Festival nacional 
de poesia a Sant Cugat, està adreçada a totes 
les persones que escriuen i llegeixen poesia, i 
s’ofereix en col·laboració amb el Tot Sant Cugat 
sota la mirada poètica d’Anna Garcia Garay.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar la difusió 
de la poesia a través de diferents activitats i 
canals per tal que un públic més ampli en pugui 
gaudir. Enguany la proposta de Tot Po-e-si-@ és 
difondre els poemes que els lectors ens recomanin 
arrel de la seva experiència personal. Tan sols cal 
que publiqueu les vostres ressenyes a la pàgina 
de Facebook del Tot Po-e-si-@ (Tot Poesia Sant 
Cugat), indicant d’una manera original la raó per 
la qual feu la recomanació i esmentant el poema 
o els versos dels autors i autores que desitgeu 
recomanar.

Recordeu que les ressenyes han de ser de deu 
línies com a màxim i han d’estar escrites en 
llengua catalana. Paral·lelament us convidem a 
compartir les vostres recomanacions a Twitter 
amb l’etiqueta #totpoesia2017. Setmanalment es 
farà una tria d’entre totes les ressenyes rebudes 
per ambdós canals que serà publicada al Tot Sant 
Cugat. Les persones seleccionades rebran dues 
invitacions per a la Nit de poesia del Festival, 
que tindrà lloc el dijous 19 d’octubre a les 21 
h. Les ressenyes podran ésser presentades fins 
al diumenge 29 d’octubre a les 24 h (però us 
recomanem que no espereu fins al final). 

Col·laboren: Anna García Garay i Manel Turon  
 
Amb el suport de:
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www.lletrescatalanes.cat
www.tasantcugat.cat
www.santcugat.cat

Segueix-nos a:  
#FNP17  
@lletres  
@lletresstc  
@bibliomil

I també a www.bibliomil.wordpress.com

Si voleu consultar el programa d’aquesta edició i d’edicions 
anteriors podeu fer-ho a www.lletrescatalanes.cat

Totes les activitats són gratuïtes – si no s’indica el 
contrari– i de lliure accés fins a ocupar l’aforament 
fixat d’acord amb les característiques de cada espai. 

Les entrades dels espectacles de pagament es poden 
adquirir a:
www.tasantcugat.cat
Taquilles del Teatre-Auditori
Oficina de Turisme
Hotel Sant Cugat
Telèfon 93 589 12 68

Espai poètic 

L’Espai Poètic és el lloc de trobada dels amants de 
la poesia, un lloc on compartir sense embuts les 
vostres dèries poètiques. Tots els tercers dimarts de 
cada mes, a les 19 h, al Cafè Auditori Sant Cugat, 
s’hi organitzen activitats poètiques de tota mena; 
habitualment lectures de poesia a micro obert, on 
tothom pot participar recitant el que més li plagui, 
o escoltant el poeta convidat per a l’ocasió. És una 
activitat gratuïta i oberta a tothom. 

Llibreries i biblioteques  
de Sant Cugat 
 
A les llibreries Alexandria, El Celler de Llibres, 
Paideia i Pati de Llibres, trobareu una àmplia 
exposició de publicacions de poesia. Durant 
els dies del Festival, a les biblioteques de Sant 
Cugat –Central Gabriel Ferrater, Mira-sol Marta 
Pessarrodona i Volpelleres Miquel Batllori- hi 
haurà un racó poètic amb els llibres dels poetes 
convidats d’enguany.

Aules d'extensió

Dimarts, 17 d'octubre 
Seminari de lectura poètica a realitzar en 
dues sessions que seran conduïdes pel poeta 
Xavier Serrahima.

Dimarts, 24 d'octubre 
Introducció a la poesia contemporània 
catalana i lectures comentades i guiades de 
Gabriel Ferrater i altres poetes. Lectures comentades 
de diversos poetes catalans contemporanis, com 
Francesc Garriga, entre d'altres.

Les sessions tindran lloc a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya de 9.30 a 12 h.

Aportació per sessió: socis 10€, no socis 15€. 
Inscripcions a AEU
c./ Dos de maig, 2bis. - Tel: 93 583 66 96
Oficina: dilluns, dimecres i divendres, d’11 a 13 h
aulesantcugat@aulesantcugat.com
www.aulesantcugat.com
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran de Sant Cugat del Vallès

Amb el suport de:

El Festival nacional de poesia s'adhereix a la commemoració de l'Any Palau i Fabre.

Mitjans de comunicació:

Aplicació Logotip FGC

Amb la col·laboració de:

La programació del 17è Festival nacional de poesia a Sant Cugat ha estat elaborada pels equips 
tècnics de la Institució de les Lletres Catalanes i del Teatre-Auditori Sant Cugat
Coordinació: Carolina Hernandez i Xavier Montoliu Pauli
Il·lustracions: Ignasi Blanch

 



17è Festival nacional de poesia a Sant Cugat 17è Festival nacional de poesia a Sant Cugat22 23

3. Biblioteca de Mira-sol 
Marta Pessarrodona

25. Pl. Miquel Ros

2. Biblioteca 
Central Gabriel 
Ferrater

7. Casa 
de Cultura

24. Museu 
de Sant Cugat

4. Biblioteca de Volpelleres 
Miquel Batllori

19. La 
Galeria

5. Cafè Auditori
15. Escola de Música 
Victòria dels Àngels
26. Teatre-Auditori 
Sant Cugat

23. Llibreria 
Pati de llibres

7. Canals 
Galeria d’Art

8. Casal 
TorreBlanca

11. Club
Muntanyenc

25. Òmnium
Sant Cugat

9. Centre d’Art
Maristany

17. Fundació Cabanas
Museu Cal Gerrer20. Llar d’avis 

de la parròquia

La Floresta

2. Biblioteca de Mira-sol 
Marta Pessarrodona

15. Pl. Miquel Ros

1. Biblioteca 
Central Gabriel 
Ferrater

5. Casa 
de Cultura

14. Museu 
de Sant Cugat

3. Biblioteca de Volpelleres 
Miquel Batllori

11. La 
Galeria

4. Cafè Auditori
9. Escola de Música 
Victòria dels Àngels
16. Teatre-Auditori 
Sant Cugat

13. Llibreria 
Pati de llibres

7. Canals 
Galeria d’Art

6. Casal 
TorreBlanca

8. Club
Muntanyenc

25. Òmnium
Sant Cugat

7. Centre d’Art
Maristany

10. Fundació Cabanas
Museu Cal Gerrer12. Llar d’avis 

de la parròquia

La Floresta

1. Biblioteca Central Gabriel Ferrater 
Av. del Pla del Vinyet, 40

2. Biblioteca de Mira-sol 
Marta Pessarrodona 
Pl. d’Ausiàs March, 2

3. Biblioteca de Volpelleres 
Miquel Batllori 
C. de Pau Muñoz, 3

4. Cafè Auditori 
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

5. Casa de Cultura 
C. de Castellví, 8

6. Casal TorreBlanca 
Av. del Pla del Vinyet, 81-85

7. Centre d'Art Maristany 
C. d'Àngel Guimerà, 2

8. Club Muntanyenc Sant Cugat 
C. de Sant Bartomeu, 11

9. Escola municipal de Música 
Victòria dels Àngels 
Pl. Victòria dels Àngels, 2

10. Fundació Cabanas-Museu Cal Gerrer 
C. de Santiago Rusiñol, 60

11. LaGaleria 
C. de Sant Jordi, 14

12. Llar d'avis de la parròquia 
C. de Valldoreix, 9

13. Llibreria Pati de llibres 
C. de Xerric, 22

14. Museu de Sant Cugat 
Pl. de l'Om, 1

15. Pl. Miquel Ros 
[La Floresta]

16. Teatre-Auditori Sant Cugat 
Pl. de Victòria dels Àngels, 1




