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Joan Margarit va néixer a Sanaüja (Lleida)  
l’any 1938. 

Poeta i arquitecte. Catedràtic jubilat de Càlcul 
d’Estructures de l’Escola Superior d’Arquitec-
tura de Barcelona i associat amb Carles Buxa-
dé. El seu despatx ha projectat i construït obres 
com: la cúpula del Pavelló Araba a Vitòria (premi 
Europeu d’Estructures Metàl·liques de 1976), la 
rehabilitació de la fàbrica Aymerich de Terras-
sa com a Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, o la Vila Universitària de la Univer-
sitat Autònoma. Juntament amb Correa i Milà 
van formar l’equip que va guanyar el Concurs 
per l’Anella Olímpica de Montjuïc i van construir 
l’Estadi Olímpic de Barcelona. 

La seva obra poètica comença amb el llibre Crò-
nica el 1975. Ha escrit més de 30 poemaris. En 
l’àmbit de la literatura catalana li han estat con-
cedits els premis Miquel de Palol i Vicent Andrés 
Estellés de 1982, la Flor Natural dels Jocs Florals 
de Barcelona el 1983 i 1985, el Premi Carles Riba 
de 1985, el Premi de la Crítica Serra d’Or de 1982, 
1987 i 2007, el Premi Cadaqués-Quima Jaume 
de 2007, el Premi Cavall Verd de 2008 i el Premi 
Nacional de Literatura de la Generalitat de Cata-
lunya, també de 2008.

En l’àmbit de l’Estat Espanyol li han estat con-
cedits els premis Nacional de la Crítica de 1984 
i de 2008, el Premio Rosalía de Castro de 2008 
i el Premio Nacional de Poesía, també de 2008. 
La versió anglesa Tugs in the fog va obtenir la 
Poetry Book Society recommended translation 
el 2006. L’any 2013 li ha estat concedit a Mèxic 
el Premio a los Poetas del Mundo Latino, junta-
ment amb el poeta mexicà José Emilio Pacheco.

Tota la seva obra s’ha traduït i publicat en cas-
tellà -amb versions pròpies, excepte en el cas 
d’Edat roja- i a altres llengües com l’anglès, l’he-

Joan Margarit,  
poeta d'honor 2013

El Festival de poesia de Sant Cugat emprèn la 
tretzena edició amb la mateixa il·lusió i ganes 
dels anys anteriors perquè volem, tant des de 
la Institució de les Lletres Catalanes com des 
de l’Ajuntament de Sant Cugat, que durant una 
setmana la poesia s’escampi per teatres, llibre-
ries, escoles, galeries, carrers..., fent del festival 
una veritable festa de la paraula.

El Festival compta amb tot un seguit d’accions, 
lectures poètiques, recitals, conferències, ru-
tes literàries, taules rodones, activitats per a 
infants, activitats per a joves... Retrem també 
homenatge a diversos poetes dels quals en-
guany en celebrem efemèrides, i ens farà de far 
la poderosa veu poètica de Joan Margarit.

Enguany, el Festival ret homenatge a un poe-
ta arquitecte o un arquitecte poeta, Joan Mar-
garit, que ha unit al llarg de la seva vida dues 
formes d’un mateix procés creatiu: bastint edi-
ficis físics, bastint edificis virtuals, tots dos ben 
sòlids, amb la força de la paraula feta poesia. 
Perquè la poesia de Joan Margarit lluita contra 
l’oblit transparent i, fent-ho, es converteix en 
pura tecnologia del silenci. Per això els seus 
poemes -com tindreu ocasió de comprovar- no 
deixen ningú indiferent.

-

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

Laura Borràs i Castanyer
Director de la Institució de les Lletres Catalanes

XIII Festival de poesia 
de Sant Cugat TANCANT L’APARTAMENT DE LA PLATJA

 
 
Ja està net i endreçat.
 
Els armaris tancats, com les finestres.
 
No ens hem descuidat res damunt dels mobles.
 
El dormitori amb el llit fet,
 
la tauleta de nit amb el retrat
 
de la noia amb els ulls il·luminats
 
per un somriure.
 
Tot l’hivern sola i escoltant el mar.

breu, el portuguès, l’alemany, l’euskara i el rus. 
Actualment s’estan duent a terme les últimes 
obres en anglès i hebreu i tres antologies en fran-
cès, italià i portuguès. Apassionat de la música 
clàssica i del jazz, la seva poesia s’ha musicat 
en diverses ocasions, com en els discos Parau-
la de Jazz, on Pere Rovira i Margarit reciten els 
seus poemes amb el quartet de jazz de Perico  
Sambeat, Mô, de Joan Manuel Serrat, Les claus 
de sal, de Gerard Quintana, Desglaç, de Miguel 
Poveda, El gos solitari de Mozart, d’Eduard  
Iniesta, 18 cançons d’Amor, Soledat, Llibertat  
i Melancolia, on Xavier Ribalta canta Joan  
Margarit, entre d’altres. Últimament du a ter-

En proposar-lo com a poeta d’honor del 2013, 
el Festival de poesia de Sant Cugat vol retre 
un merescut homenatge a una de les veus més 
universals de la poesia catalana. 
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Desitgem que el tretzè Festival de poesia de 
Sant Cugat converteixi la ciutat, per uns dies, 
en la capital de la poesia catalana i sigui un punt 
de trobada entre autors i lector, entre la poesia 
i les altres arts. Us convidem a participar-hi 
activament i a gaudir-ne amb tota la intensitat! me, de la mà del seu fill, Carles Margarit, 

l’espectacle de música, cant i recitatiu No era 
lluny ni difícil.
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Dimarts, 23 d’octubre

Diumenge, 20 d’octubre

11.30 h
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
[av. del Pla del Vinyet, 40]

Joan Margarit. Arquitecte  
de la paraula
Exposició comissariada per Anna Mael, Míriam 
Romeu, Dolors Llorens i Carolina Hernandez.

12 h
Teatre-Auditori Sant Cugat
Sala Escenari
[pl. de Victòria dels Àngels, 1]

Inauguració del 13è Festival  
de Poesia de Sant Cugat
Amb la presència del poeta d’honor, Joan Mar-
garit, i glossa a càrrec de D. Sam Abrams.

12.20 h

La veu d’un saxo en la boira 

L’espectacle, dirigit per Carles Canut, compta 
amb un repartiment de luxe: Joan Pera, Jordi 
Boixaderas i Ferran Frauca. Els acompanya 
l’actuació en directe d’un quartet de jazz del 
Taller de Músics: Roberto Capriotti al contra-
baix, Pol Padrós al saxo, Arnau Altimir a la ba-
teria i Anscari Montori a la guitarra.

L’espectacle està dedicat a l’obra de Joan Mar-
garit. S’hi combinen referències biogràfiques, 
textos en prosa i una selecció dels seus millors 
poemes.

Producció: Fundació Romea.

 
13.15 h

Cloenda

Col·labora: 

Jornada inaugural

Dimecres, 16 d’octubre

19.30 h
Arxiu Nacional de Catalunya
[c. de Jaume I, s/n]

Recomanacions d’urgència per 
llegir Joan Margarit
D. Sam Abrams glossarà la figura i l’obra del 
poeta d’honor.

Organitza: Amics de la Unesco Valldoreix-Sant 
Cugat i Òmnium Sant Cugat.

Dijous, 17 d’octubre
19.30 h
Museu d’art de Cerdanyola
[c. de Sant Martí, 88 – Cerdanyola del Vallès]

Cafè amb Lletres: Francesc Garriga
Tertúlia amb en Francesc Garriga, un any 
després del seu nomenament com a poeta 
d’honor del Festival de poesia Sant Cugat
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola.

  

Divendres, 18 d’octubre

19 h
Casa de Cultura
[Jardins del Monestir, s/n]

Joan Margarit.
Projecció del documental de Martí Rom
2008, 55’

21.30 h
La Unió Santcugatenca
[av. de Josep Anselm Clavé, 17]

Pessigolles
Teatre dels sentits
Paraules i poesies que surten d’un antic gra-
mòfon ens porten a un univers on res es veu  
i tot ens arriba pels sentits...
Organitza: Tallers de Teatre Sílvia Servan.

Actes previs a la inauguració del Festival

4 5
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Acte conduït per la periodista Marina Romero.
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Diumenge, 20 d’octubre 

19 h
El Siglo (Mercantic)

[av. de Rius i Taulet, 120]

Eròtica amb accent de dona 
amb Roser Amills 
Practiques la poesia eròtica? T’agrada? No l’has 
tastat? Sexe, poesia, missatges, amor, imat-
ges... T’hi atreveixes?
Vine a escoltar o a llegir o a participar o a apren-
dre o a...

Dilluns, 21 d’octubre

19 h

El Celler de llibres 
[Rambla del Celler, davant la llibreria]

Miralls poètics a la llibreria
Pensar poèticament
Amb Francesc Parcerisas i Sílvia Amigó

 

20 h
Teatre-Auditori Sant Cugat
[pl. de Victòria dels Àngels, 1]

Els meus poetes 
Amb Emma Vilarasau
Un espectacle ple d’emocions, en el qual 
l’actriu recitarà poemes d’autors i autores com: 
Montserrat Abelló, Mario Benedetti, Jorge Luis 
Borges, Paul Éluard, Ángel González, Chantal 
Mailard, Miquel Martí i Pol, Pablo Neruda, Palau 
i Fabre, Joan Vinyoli i del poeta d’honor del Fes-
tival de poesia d’enguany, Joan Margarit.
Emma Vilarasau, veu, i  Xavier Bosch, guitarra.

           
           

No era lluny ni difícil
Amb Joan Margarit i Carles Margarit
La música i la poesia s’agermanen en aquest 
concert, i ho fan de la mà d’un dels poetes 
més rellevants de la literatura catalana: Joan 
Margarit. Gaudirem sentint-lo recitar els seus 
propis poemes, amb música en directe. Un pri-
vilegi per al cor i la ment.
Joan Margarit, text i rapsode. Carles Marga-
rit, música, saxòfon i direcció. Xavier Algans, 
piano. Miquel Àngel Cordero, contrabaix. Núria 
Cols, veu.

Durada dels 2 espectacles: 1 hora i 45 minuts 
sense intermedi. Preu: 15€

L’espectacle No era lluny ni difícil també es podrà veure al 
Teatre Ateneu de Cerdanyola del Vallès, divendres 29 de 
novembre a les 22h [c. de la Indústria, 38].

Dimarts, 22 d’octubre

19 h
Llibreria Alexandria
[c. de Villà, 10]

Miralls poètics a la llibreria
Del Vallès a la Safor 
Amb Marta Pessarrodona i  Àngels Gregori

20:30 h
Biblioteca de Mira-sol
Marta Pessarrodona
[pl. d’Ausiàs March, 2]

Ferraté versus Ferrater
La vida intel·lectual de dos germans
A càrrec de Jordi Cornudella

Dimecres, 23 d’octubre

18 h
Biblioteca de Mira-sol
Marta Pessarrodona.
[pl. d’Ausiàs March, 2]

Barques de paper
A càrrec de Cristina Sanz i Mireia Chalamanch 
Amat.
Taller familiar de participació, creació i reci-
tació dramatitzada d’un poema de Salvador 
Espriu. Ens aproparem a la poesia de Salva-
dor Espriu a través del poema “Barques de 
paper” fent ús de la interpretació, la dansa, 
les arts plàstiques i visuals i també de la ci-
ència! De mica en mica anirem comprenent  
i aprenent el poema, paraula per paraula, vers 
a vers, utilitzant jocs poètics fins a recitar 
el poema com si fóssim una orquestra, una 
companyia de teatre o un grup artístic en ple 
procés creatiu.

Els nens i nenes s’emportaran o bé un vaixell 
o bé un mar en moviment o un so d’abelles, 
molta alegria, un poema, una estrofa, un 
vers... Sobretot la paraula poètica d’Espriu.

19 h
Llibreria Paideia
[c. de Santa Maria, 12]

Miralls poètics a la llibreria
Teixint paraules 
Amb Francesc Garriga i Anna Garcia Garay
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20 h
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
[av. del Pla del Vinyet, 40]

Amics dels clàssics
Llull, March, Sant Jordi.
Un tast de poesia medieval
Ausiàs March va portar la lírica amorosa a la 
màxima cota assolida fins aleshores. Jordi de 
Sant Jordi, contemporani seu, va veure es-
troncada una carrera poètica brillant per una 
mort prematura. Ramon Llull, uns segles en-
rere, va deixar escrites les seves congoixes en 
composicions com “El cant de Ramon”. 
Laura Borràs, D.Sam Abrams, Carles Duarte 
i Joan Santanach ens  
parlaran de l’obra  
poètica d’aquests  
autors, de la  
concepció  
de l’amor en la 
lírica medieval 
i ens n’oferiran 
un tast.
Organitza: 
Amics dels clàssics
i Editorial  Barcino.

Dijous, 24 d’octubre

19 h
Dterra Galeria-taller
[av. de Josep Anselm Clavé, 9 ]

Poetes de la terra: joies de la  
llengua 

Recital de poemes de Joan Margarit, Salvador 
Espriu i Gabriel Ferrater a càrrec de Gisela Fi-
gueras i Marta Jener, amb música en directe.
Presentat per Eduard Jener.
Organitza: Dterra Galeria-taller.

20 h
Ateneu Santcugatenc
[pl. de Pep Ventura, 1 ]

Musicoesia
A càrrec d’H de Ada 
Musicoesia és un recital poètic i musical basat 
en l’obra de diferents autors de la literatura 
catalana: Gabriel Ferrater, Gemma Gorga, Mi-
quel Martí i Pol, Rafael Vallbona i, amb una 
significació especial en complir-se el centena-
ri del seu naixement, Salvador Espriu.
Organitza: Ateneu Santcugatenc

22 h
El Siglo (Mercantic)
[av. de Rius i Taulet, 120]

Pols
Bradien + Eduard Escoffet 
La banda Bradien i el poeta Eduard Escoffet 
ens presenten Pols, recull de 10 temes que in-
vestiguen les possibilitats de l’electrònica i la 
veu poètica. 

Divendres, 25 d’octubre
18 h 
Canals Galeria d’Art
[c. de la Creu, 16 ]

Marta: la dona
A càrrec de Galeria de Poetes
Poesia teatralitzada, interpretada per Joan S. 
Alós Batlle i Sònia Guimerà, amb música origi-
nal al piano, imatges de Glòria Corrons i can-
çons interpretades per Sònia Guimerà (Cole 
Porter, Liza Minelli...).
En Miquel Martí i Pol va emprar el nom de Mar-
ta com a genèric de la dona desitjada. Amb po-
emes seus i del nostre poeta Joan S. Alòs, dedi-
quem aquest recital a totes les “Marta”, amb 
veus i música de Galeria de Poetes.

20 h 
Espai Lluís Ribas
[c. Gorina, 13 ]

Recital poètic: Tres poetes  
de la Corona d’Aragó
Àngels Gregori del País Valencià, Maria Antò-
nia Massanet de Mallorca i Marta Pessarrodo-
na, de Catalunya, llegiran versos de les seves 
darreres obres.

Dissabte,  26 d’octubre
11 h
Llibreria Pati de llibres  
[c. de Xerric, 22]

Receptes de pluja i sucre
Receptes de pluja i sucre, és un llibre il·lustrat 
a mode de receptari poètic. Un relat líric i 
suggeridor, cada recepta parla d’una emoció i 
proposa una recepta per perdre la por, sentir 
empatia, ser pacient, oferir simpatia... És una 
joieta per a petits i grans.
Trobada amb les autores de l’àlbum il·lustrat, 
Eva Manzano Plaza i Mónica Gutiérrez Serna. 

12 h
Plaça Barcelona
[Pl. Barcelona]

Tu també ets un poeta!

13 h
Casa de Cultura
[Jardins del Monestir, s/n]

Ocnos i el parat esglai 
De Salvador Espriu
Presentació del llibre pòstum de Salvador Es-
priu. Aquesta obra suposa la materialització 
del seu projecte de recopilar i revisar tots els 
«pròlegs, articles, notes i comentaris, literaris 
o no»: tota la seva producció assagística.
A càrrec de l’editor Ramon Balasch i Sam Abrams.
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A càrrec de Carme Serret i Augusto Serrano
Hi participen els alumnes dels centres educatius 
Pins del Vallès i Gerbert d’Orlhac, que recitaran 
poemes dels poetes homenatjats enguany.
En la poesia podem jugar amb les paraules, parlar 
dels nostres sentiments, fer acudits, saber millor 
qui som, i fins i tot, trobar el misteri de les coses.
Et convidem a provar-ho perquè... tu també ets 
un poeta!
Amb Roc Casagran, Estel Solé, Maria Antònia 
Massanet i Elies Barberà.
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18 h 
Pou d’Art
[c. de Balmes, 35]

Inauguració de l’exposició  
“Essències”. Joan Margarit 
A càrrec del col·lectiu 7xset: Tatiana Blanqué, 
Dolores Mayorga, Emma Sabadell, Celia Cone-
sa, Claudia Salamonesco, Maria Fabre i Marta 
Ballvé.
Set dones, set percepcions visuals de la poe-
sia de Joan Margarit, connecten amb l’essèn-
cia de la seva obra.
Fins al 7 de gener.

19:30 h 
La Galeria
[c. de Sant Jordi, 14]

Poesia i pintura en el marc  
de l’exposició de Josep Guinovart

D. Sam Abrams llegirà i comentarà els poemes 
de Joan Teixidor.  Jordi Carrió llegirà i comen-
tarà les seves pròpies composicions. Serà un 
enriquidor diàleg entre dues arts i dos poetes.

20 h
Casal de Cultura de Valldoreix 
[c. de Sant Albert, 5]

El món perdut de Salvador Espriu
Joan Massotkleiner i Toti Soler proposen una 
lectura musicada de quatre contes de Salvador 
Espriu: Mariàngela l’herbolària, Barris baixos, 
Tereseta-que-baixava-les-escales i Sembobitis. 

La guitarra de Toti Soler crea una atmosfera 
diferent per a cada conte, perfectament acor-
dada amb les paraules de l’actor. 

21 h
Casa de Cultura
[Jardins del Monestir, s/n]

El Romanço d’Anna Tirant 
amb Josep Pedrals   
El Romanço d’Anna Tirant és l’exhibició d’una 
obra literària i el seu propi procés creatiu. 
Conté, per tant, una novel·la versificada, que 
narra les peripècies d’Anna Tirant, i les con-
verses, passejades per Barcelona, que l’esforç 
d’una autoria compartida (entre Josep Pedrals 
i Quim Porta) va requerir. Amb el ritme dra-
màtic d’una tragèdia grega, el virtuosisme 
barroc dels poemes de Pedrals torna a brillar, 
il·luminat per la gran categoria intel·lectual 
d’uns magnífics diàlegs. 

Preu: 8 i 10 . Entrades: xccp@sancugat.cat

23 h
Casal de Joves TorreBlanca
[Av Pla del Vinyet, 81-85]

Em patina la mandarina 

Em patina la Mandarina és un viatge LOW COST 
que et transporta a llocs paradisíacs de la mè-

trica i la poètica catalana... Amb una sensació 
de LAST MINUTE constant... Doncs quan s’aca-
ba, en voldries més, però et deixa just en aquell 
punt de sentir curiositat per la poesia: Josep 
Lluís Aguiló, Mireia Vidal-Conte, Jordi Valls, Ma-
ria Josepa Ribera Vallès, Carles Miralles, Dolors 
Miquel, Miquel Bauçà, Josep Palau i Fabre, Nar-
cís Comadira, Susan Buzzi, Joan Brossa, Esther 
Albert, David Jou, Enric Casasses, Josep Grifoll, 
Rafael Vallbona i Ponç Pons.
Amb Dolo Beltran (cantant del grup Pastora) i 
Anna Carné que hi posa la banda sonora.
Preu: 5 i 8 . Entrades xccp@sancugat.cat

24 h
Casal de Joves TorreBlanca
[Av. del Pla del Vinyet, 81-85]

After Hour: Bugada poètica
Recobrem-nos en la nostra unitat o...
Busquem allò que ens iguala i ens defineix 
i que la poesia ens hi ajudi. Us convidem a 
capbussar-vos en la unitat de la poesia i la 
voluntat de transgressió, fixació, commoció, 
trascendència, emoció, trobada. Veus singu-
lars que expressen perspectives úniques per
conformar una sola visió, en un sol encontre, 
en un sol temps: el nostre. Recobrem-nos en 
la unitat, o serem destruïts com a poble i qui 
sap si quelcom més.
Veniu a escoltar i llegiu les vostres creacions.

Diumenge, 27 d’octubre
12.30 h
Museu de Sant Cugat
[Jardins del Monestir, s/n]

Cloenda
Recital de poesia a càrrec  
de Joan Margarit
Presenta Laura Borràs
Glossa de Jordi Gracia sobre la figura del poeta 
d’honor.

TOT PO-e-SI-@
Aquesta activitat, organitzada pel Festival de 
poesia de Sant Cugat, està adreçada a totes 
les persones que escriuen 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 fer-vos gau-
dir amb la creació de poemes propis sobre el 
tema que més us interessi i que desvetlli la 
vostra faceta més lírica. Només cal que envieu 
les vostres creacions poètiques a l’adreça de 
correu totpoesia2013@gmail.com.

Els poemes triats seran publicats a l’apartat 
TOT PO-e-SI-@ del Tot Sant Cugat, al blog:
h t t p : / / t o t p o e s i a 2 0 1 3 . b l o g s p o t . c o m /  
i a la pàgina de Facebook (encara per deter-
minar) on podreu rebre i deixar comentaris. 
Cada autor seleccionat rebrà dues invitacions 
a escollir entre els espectacles del Festival. 
Els poemes, de deu versos com a màxim i en 
català, o una fotografia en el cas de poemes 
visuals, podran ésser enviades fins al diumen-
ge 20 d’octubre. És imprescindible que totes 
les composicions vagin acompanyades de les 
dades següents: nom, edat, adreça, telèfon i 
adreça electrònica.

Col·laboren: Anna Garcia Garay i Manel Turon
Amb el suport del Tot Sant Cugat.

Adolf, 2013
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Joan Teixidor, el centenari del qual celebrem 
enguany, va escriure poemes dedicats a pintors 
com Rembrandt, Bruegel, Renoir, Van Gogh i 
Manolo, mentre Jordi Carrió, un peota ben actual, 
ha celebrat en vers les obres de Tàpies, Guinovart, 
Miró, Hernàndez Pijuan i Manel Esclusa.
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Biblioteca Central Gabriel Ferrater
[av. del Pla del Vinyet, 40]
Dilluns, de 16 a 21h; de dimarts a divendres, de 
10 a 14 i de 16 a 21h; dissabtes, de 10 a 19h
Del 7 al 31 d’octubre

Espai expositiu La Vitrina

Matèria i paraules
Els artistes de Firart fan una interpretació 
plàstica dels poemes de Joan Margarit. Inter-
preten, donen forma i volum tridimensional a 
les paraules.
El col·lectiu també serà l’encarregat de crear 
uns punts de llibre que es repartiran a les lli-
breries de la ciutat durant els dies del Festival.
Organitza: Firart

Del 20 al 31 d’octubre

Joan Margarit.
Arquitecte de la paraula
Aquesta mostra ofereix una porta d’entrada al 
món del poeta d’honor del Festival 2013.
Exposició comissariada per Anna Mael, Míriam 
Romeu, Dolors Llorens i Carolina Hernandez.

Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
[pl. d’Ausiàs March, 2]
Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h; de dilluns a di-
vendres, de 16 a 21; dissabtes, de 10 a 14 h
Del 18 d’octubre al 30 de novembre
 

Perdiu Jove de Joan Margarit
Poema il·lustrat en un llibre desplegable rea-
litzat pels alumnes de 6 i 7 anys del Taller Tri-
angle l’any 2009 i no exposat mai.

 

 

Soft Landscape
Paisatge realitzat per les alumnes del taller 
d’Art Jove ARTEFACTE, amb tres poemes de 
Joan Margarit.

 

 
Ambdues exposicions, a càrrec de Dolors Serra

Exposicions
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Casa de Cultura

[Jardins del Monestir, s/n]
Del 19 de setembre fins al 2 de novembre 
de 2013

“Llegir com viure. Homenatge  
a Joan Triadú. 1921-2010”
Joan Triadú fonamentà la seva vida i la seva 
obra literària en la consciència social i nacio-
nal. Convençut que l’educació era el mitjà per 
canviar i millorar les persones, va ser un ferm 
defensor del país, al qual dedicà l’obra crítica 
i literària, la feina com a activista cultural i 
l’acció educadora que dugué a terme. L’expo-
sició pretén acostar-nos a la figura i l’obra d’un 
mestre excepcional, d’un excel·lent lector i crí-
tic i d’un gran patriota.
Organitza: Fundació Clos i Calcat

Ateneu Santcugatenc
[pl. Pep Ventura, 1 ]

Fotografiant els versos   
de Joan Margarit
d’Arnau Pérez Font, membre de la Secció
fotogràfica de l’Ateneu
Inauguració  dimarts 5 de novembre a les
19:30h
Organitza: Ateneu de Sant Cugat

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 complemen- 
ta amb la visita a les escoles de l’escriptor 
Enric Larreula, autor de l’Animalari, que 
treballa el llibre amb l’alumnat.

Introduïm la poesia a l’escola
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’in-
fant prengui contacte amb aquest gènere 
literari, que adquireixi interès per jugar 
amb les paraules i que pugui aprofundir 
dins el món del poeta que s’estigui treba-
llant. Contes farcits de poemes, petites 
rimes i cançons. Tot això, complementat 
amb un suport visual atractiu.

Hi ha també un apartat interactiu, on l’es-
tudiant pot crear les seves pròpies rimes 
fins a la construcció visual d’un petit poe-
ma. Els poetes amb els quals es juga són 
Pere Quart (Bestiari), Miquel Martí i Pol 
(Per molts anys i Bon profit) i Olga Xiri-
nacs (Marina i Cavall de mar).

Secundària
Sessions poètiques als instituts
Com a complement del Festival de poesia 
de Sant Cugat, us proposem la possibili-
tat de rebre la visita del poeta Vicenç Llor-
ca al vostre institut.

Amb aquesta activitat es treballa el món 
de la poesia d’una manera amena i sug-
gestiva. A les sessions es comentarà, 
també, la poesia del poeta d’honor del 
Festival, Joan Margarit.

Les activitats de poesia als centres edu-
catius s’organitzen des del Departament 
d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cu-
gat del Vallès (tel.93 565 70 00) i formen  
part del Pla Municipal de Dinamització 
Educativa.

Poesia als centres 
educatius

Llibreries de Sant Cugat    
A les llibreries Alexandria, El Celler de Llibres, 
Paideia i Pati de llibres, trobareu una extensa 
exposició de publicacions de poesia. 

Durant els dies del 13è Festival de poesia de 
Sant Cugat, a la Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater i a la Biblioteca de Mira-sol Marta 
Pessarrodona hi haurà un racó poètic amb 
els llibres dels poetes convidats d’enguany.
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Dimecres, 6 de novembre

9.30 h 
Ruta literària
Passejada matinal per la Barcelona de Joan 
Margarit, amb referències i lectures del poeta 
d’honor. Trobada a l’estació dels ferrocarrils de 
Sant Cugat a les 9.30 a l’andana.
Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat

Dijous, 7 de novembre 

20 h
[c. d’Enric Granados, 8]

Espai Gastronòmic Terra Dolça

20 anys sense Estellés
amb Feliu Ventura
El cantautor Feliu Ventura farà un repàs dels 
textos de Vicent Andrés Estellés, en el 20è 
aniversari de la seva mort.
Estellés és considerat el principal renovador de 
la poesia valenciana contemporània. Poesia i 
música per homenatjar el poeta de Burjassot.

Dissabte, 9 de novembre  
18 h
Xalet Negre
[pl del Coll,4]                           

Meitat tu, meitat jo   
A càrrec de Marduix Teatre
 

Amb els poemes de Joana Raspall us convidem 
a navegar. Per tots els paisatges del món. És 
un viatge fantàstic. És un viatge per la vida. 
És un viatge per les paraules ben escrites que 
fan música quan s’escolten. És un espectacle 
dedicat a tothom. Les imatges i la música us 
hi acompanyaran. Guió i direcció: Jordi Pujol i 
Jordi Aspa. Actors: Jordi Pujol i Joana Cluselles.

Edat recomanada a partir de 6 anys. Preu entrades: 4 i 6  
entradesxcc@ sancugat.cat

Dimecres, 13 de novembre

20 h
Teatre-Auditori Sant Cugat
[pl. de Victòria dels Àngels, 1]

No canto en mi mateix
D’Àlvar Roda

La poesia, la música i la cançó són gèneres de 
la cultura que transmeten l’expressivitat de 
les emocions i els sentiments. Aquest espec-
tacle vol donar a conèixer poemes i cançons 
interpretades d’una manera honesta, sense 
pretensions però amb el necessari rigor que 
requereix tota posada en escena. Un espectacle 
amb la complicitat interpretativa de cantau-
tor, músics, dansa i mitjans audiovisuals.

Direcció: Txell Roda. Intèrprets: Àlvar Roda, 
veu. Isabel Mirallas, piano. Ballarina: Gara 
Roda. Poetes: Oliver (Pere Quart), Brossa, Vin-
yoli, Farreter, Papasseit, Sagarra, Garcés..

Dissabte, 16 de novembre

21 h
Teatre-Auditori Sant Cugat
[pl. de Victòria dels Àngels, 1]

Un bosc de paraules
A càrrec d’In-fusió Teatre

Reflexions sobre vida i mort amb textos de Mi-
quel Martí i Pol.
Intèrprets: Óscar Intente - Núria Puigdomè-
nech i Marta Oliva. Músics: Joan López i Gui-
llem Pareja. Direcció: Teresa Canas

Dijous, 21 de novembre

19.30 h
Ateneu Santcugatenc
[pl. de Pep Ventura, 1 ]
Sessió del grup de lectura oberta a tothom,  
es comentarà l’obra de Joan Margarit:
Casa de Misericòrdia.
El Racó de la llibreteca serà dedicat a la poesia
durant tot el mes d’octubre.
Organitza: Ateneu Santcugatenc

Dissabte, 23 de novembre

12 h
Biblioteca Central   
Gabriel Ferrater       
[av. del Pla del Vinyet, 40]

Animalades
Poesia amb objectes a partir de poemes de 
Joana Raspall

A càrrec de Clara Ribatallada. La posada en es-
cena combina els textos poètics sobre animals 
amb la projecció de transparències animades, 
titelles, teatre d’objectes i, fins i tot, algun 
truc de màgia. Tot plegat farà que la poesia de 
Joana Raspall arribi a petits i grans.
A partir de 4 anys

Dissabte, 30 de novembre  
11.30 h
Museu de Sant Cugat
[Clautre del Monestir, s/n]

El claustre m’inspira... Poesia!  
Taller d’iniciació a la poesia per a petits i grans. 
Tanqueu els ulls. Escolteu el silenci del
Claustre. Inspireu-vos en la seva bellesa i...  
A escriure poesia!

Activitat familiar- A partir de 5 anys
2€ per participant

  

19 h
Arxiu Nacional de Catalunya
[c. de Jaume I, s/n]

Cicle Salvador Espriu
• 2 d’octubre. “La poesia cívica de Salvador
Espriu” per Oriol Izquierdo.
• 9 d’octubre. Presentació del llibre “Espriu,
transparent” per Agustí Pons.
• 23 d’octubre. “Salvador Espriu i els músics
catalans” per Albert Ferré.
Organitza: Òmnium-Amics de la Unesco

 
19.30 h
Òmnium Sant Cugat
[c. dels Marges, 31]

Llegim Poesia
19 de novembre i 10 de desembre
En homenatge a Bartomeu Rosselló-Pòrcel es 
llegirà l’Obra poètica (Ed. Moll, 2009)
Presentarà les sessions el poeta mallorquí Jau-
me C. Pons i Alorda.
Amb la col·laboració de Celler dels Llibres
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Amb la col·laboració de:

També pots seguir 
el dia a dia del Festival a 
http://bibliomil.wordpress.com

Segueix-nos a:

Organitzen:

Amb el suport de:

+ informació: 93.589.12.68 
www.poesia.santcugat.cat
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