
Dj. 21 d’octubre – 20 h

FIL DE MEMÒRIA
Gabriel Ferrater
Espectacle dins del 21è Festival nacional de Poesia



Passats 25 anys, em torno a enfrontar amb aquest retrat personal i literari de qui està 
considerat com un dels principals renovadors de la poesia catalana de postguerra. 
L’obra poètica de Gabriel Ferrater gira entorn de l’erotisme i el pas del temps. Precisos 
i intensos, els seus versos proposen un diàleg amb la complexa i enigmàtica realitat de 
les relacions humanes.

Un espectacle de contrastos basat en una poètica de la claredat i el misteri, moral però 
no moralista. Un espectacle d’uns poemes que, amb el pas dels anys, han crescut amb 
mi i s’han convertit en una companyia reconfortant. 

Pere Arquillué

- Teseu
- In memoriam
- La mala missió
- Naixença
- Literatura
- Si puc
- A l’inrevés
- Josep Carner
- Els aristòcrates
- Aniversari

- Exeunt personae
- Dits
- Fi del món
- Posseït
- Boira
- Oci
- Cambra de tardor
- Tres llimones
- Teseu

Poemes

Durada 1 horaFitxa artística

Direcció i interpretació 
Pere Arquillué

Música, so i llum 
Toni Ubach

Tria de poemes  
Dolors Oller

Producció 
Mola Produccions



Consulta el programa a www.tasantcugat.cat

Del deporte también se sale d’Isabel Allende

de Joel Joan i Héctor Claramuntd’Anna Maria Ricart Codina

Una sessió ben divertida amb aquest gran  
especialista en l’art de fer riure (i pensar!)

Les idees de perdó, reconciliació i amor amaren 
una novel.la mundialment coneguda, convertida  
ara en muntatge escènic.

Després de ”Escape Room”, Joel Joan i Héctor Cla-
ramunt ens porten una divertida i suggestiva comè-
dia que posarà a prova l’amistat entre dos actors.

Un relat de les supervivents de la violència sexual a 
la guerra dels Balcans en diàleg amb una autoficció 
de la dramaturga Anna Maria Ricart.

Dv. 22 d’octubre | 20 h Dg. 24 d’octubre | 19 h

Dg. 31 d’octubre | 19 hDv. 29 d’octubre | 20 h

JAVI SANCHO LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

EL GRAN COMEDIANTENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC

Col·laborenEntitat benefactora
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