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15è Festival nacional de poesia a Sant Cugat
El Festival nacional de poesia a Sant Cugat
fa quinze anys i volem celebrar-ho amb una
programació que sigui tota una festa.
Que l'efemèride arribi a la quinzena edició ens
demostra que la poesia es consolida, i des de la
Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament
de Sant Cugat volem continuar contribuint a
escampar-la, a encomanar-la als que encara no
en gaudeixen, i a acostar-la a petits i grans, amb
activitats variades que portin la poesia a tots els
públics. Perquè ens cal poesia tot l'any, treballem
també per mantenir l'activitat literària més enllà
del Festival, una bona mostra d'aquesta voluntat
és la Biblioteca de Mira-sol, que porta el nom de
Marta Pessarrodona, i que està especialitzada en
el gènere poètic.Amb tot, quan arriba el Festival,
Sant Cugat esdevé l'epicentre poètic nacional.
Al llarg d'aquest trajecte que s'encetava amb les
primeres edicions de la «Nit de poesia» els anys 1998,
1999 i 2000, ens fa il·lusió recordar que 228 poetes
han participat en les activitats, espectacles poètics
i recitals del Festival.Amb els que hi participaran
enguany la xifra arribarà a 245. Una xifra que
evidencia la riquesa poètica del nostre país.
Us proposem una programació que celebra la
poesia en tota la seva força, la poesia del passat
-per això farem sentits i merescuts homenatges
a poetes molt vinculats al Festival que ens han
deixat, com Montserrat Abelló i Francesc Garriga,
però també a poetes dels quals commemorem
aniversaris, com és el cas d'Ovidi Montllor, que fa
vint anys que fa vacances, o David Sanahuja, en el
centenari del seu naixement, entre d'altres. I també
la poesia del present. Estel Solé i Àngels Gregori són
les encarregades de donar el tret de sortida i de la
«Nit de poesia», respectivament. D'alguna manera
representen, per les seves respectives trajectòries
professionals tot i la seva joventut, la voluntat
d'unir modernitat amb tradició, creativitat i
internacionalitat en la difusió original i innovadora

de la literatura catalana. Per això comptarem amb
veus joves i amb veus consolidades, afavorint un
diàleg intergeneracional com el que la Montserrat
Abelló i el Francesc Garriga van practicar. Però
també un diàleg entre territoris i accents de la
llengua catalana. I un diàleg interartístic en què
la música, l’art i la fotografia, com podrà veure’s
en diverses exposicions, també hi tenen un paper
destacat. Com ens diu Joan Vergés, homenatjat en
l’edició de l’any passat, quan reivindica la música
com a vehicle que ajuda a fer conèixer i a recordar
la poesia: «el dolor dura per sempre si es fa cançó».
Per això enguany gaudirem d'espectacles musicals
d'una extraordinària qualitat.Tindrem el privilegi
de comptar amb Maria del Mar Bonet, que sempre
ha cantat tant i tan bé els nostres poetes, a la «Nit
de poesia». Però també Meritxell Gené ens cantarà
diversos poetes que han fet niu a les branques
del seu arbre poètic de Blai Bonet i Màrius Torres
a Maria-Mercè Marçal i Concepció G. Maluquer.
Guiem Soldevila i Montse Castellà trenaran
accents i versos de Ponç Pons a Zoraida Burgos.
Borja Penalba i Francesc Anyó homenatjaran
Vicent Andrés Estellés i Mercè Sampietro, Llúcia
Vives i Eduard Iniesta, evocaran l'Ovidi.
Fem anys de vida i ho celebrem poèticament.Amb
un cartell que ens ha fet l'aclamada dissenyadora
Paula Bonet, que ens mostra el rostre d'una dona
els cabells de la qual estan embullats amb tot
de signes poètics, material del qual es nodreix
la poesia. Poesia i vida, perquè la poesia és vida i
dóna molta vida, i enguany celebrem, amb molt
d'orgull, quinze anys de vida poètica a Sant Cugat.
Que sigui per molts anys més!

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
Laura Borràs
Directora de la Institució de les Lletres Catalanes
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Dimarts 13

Dijous 15

Traduccions catalanes
dels Sonets de William
Shakespeare

Quan l’honradesa
esdevé poesia: David
Sanahuja (1915-1990).
En commemoració
del centenari del seu
naixement.
Presentació de l’obra de David
Sanahuja i lectura de poemes a càrrec
de la investigadora i especialista
en la seva obra, Isabel Graña, i del
poeta i professor de la Universitat de
Barcelona, Eduard Sanahuja.

→ 19,30 h
Grup de lectura Llegim poesia
Conductor: Josep M. Jaumà
Organitza: Òmnium Cultural

→ 19,30 h

ACTES PREVIS

Òmnium Sant Cugat
C. dels Marges, 31

Ateneu Santcugatenc
Pl. de Pep Ventura, 1

→ 19 h
Arxiu Nacional de Catalunya
C. de Jaume I, s/n

→ 19,30 h
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
Pl. d’Ausiàs Marc, 2

Dissabte 17
Pinzells i Poesia
Tots els camins de l’Amor
Inauguració de l’exposició de l’artista Trinitat
Sotos Bayarri, que ens presenta una sèrie de
retrats i dibuixos d’alguns dels poetes del
Festival. L’artista i cada poeta han mantingut
una sessió de treball en el seu entorn literari.
Organitza: Pou d’Art

Com elles

→ 19 h
Pou d’Art
C. de Balmes, 25

El Banquet de les Paraules

Audaces i talentoses: la
poesia jove a l’inici del
segle XXI

Organitza: Amics de la UNESCO
Valldoreix-Sant Cugat i Òmnium
Sant Cugat

Tria de poemes: Mireia Vidal-Conte
Dramatúrgia: Sebastià Portell i Clar
Amb: Odile Arqué i Mireia Vidal-Conte
I amb la participació especial de Marc Romera
Col·labora: Ajuntament de Cerdanyola

Divendres 16

Dimecres 14

Conferència a càrrec del poeta Lluís
Calvo. Lectura de poemes a càrrec de
la poeta Anna Gual.
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L’espectacle Com elles és un viatge al
dedins dels versos de les millors poetes
internacionals des del començament
del segle XX: Ingeborg Bachmann,
Maria Beneyto, Dulce Chacón, Sophia
de Mello, Eugénia de Vasconcellos,
Felícia Fuster,Ana Hatherley, Chantal
Maillard, Maria-Mercè Marçal,
Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath,
Adrienne Rich, May Sarton,Anne
Sexton, Wisława Szymborska i Blanca
Varela, entre d’altres.
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Els Versonautas presenten un viatge a través
de diversos poetes universals. Cada text
apareix maridat amb la música precisa, oferint
un ventall d’estils que passen per la música
popular cubana, el jazz, el romanticisme
alemany, la música popular ibèrica i
composicions pròpies.
Aquestes músiques esdevenen el marc idoni
per acollir els poemes d’una manera orgànica
i espontània, tot fugint de la declamació.
La retòrica divina dels grans mestres ens
embriagarà amb aquest perfum sonor de
melodies i paraules, fent-nos emprendre un vol
pilotat per la nau Versonàutica.
Creació, direcció i interpretació:
Roqui Albero (trompeta, flugelhorn i veu)
i Anna Sanahuja (piano, teclats)

→ 19,30 h
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
Av. del Pla del Vinyet, 40

Slam Sant Cugat
Enguany, per primera vegada, el Festival
proposa la competició poètica Slam Sant Cugat.
Els participants tindran, com a màxim, tres
minuts per dir, preferentment de memòria,
un text o poema propi en llengua catalana.
El públic assistent determinarà el guanyador
d'aquesta competició.
Per prendre-hi part, només cal inscriure's
abans del 15 d'octubre, indicant el nom
i el telèfon, a l'adreça electrònica:
ilc.cultura@gencat.cat
Coordina: Laia Claver-Nadal

→ 21,30 h

Biblioteca Central Gabriel Ferrater
Av. del Pla del Vinyet, 40
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Diumenge 18

INAUGURACIÓ
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Dilluns 19
Màrius Sampere presentat
per Cèlia Sànchez-Mústich
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ESTRENA ABSOLUTA

i Lluís Claret (violoncel)

Col·labora: Taleia Cultura

Espectacle dirigit per la poeta, actriu
i dramaturga Estel Solé
Amb: Carme Sansa, Ernest Villegas, Eduard Buch,
Martina Tresserra, Estel Solé i Marçal Sàbat
Música en directe i disseny de so: Jordi Busquet
Producció: MOMAN Produccions

Col·labora:

→ 12,30 h
Teatre-Auditori Sala Cabaret
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Branques

Traducció: Joan Sellent
Intèrprets: Emma Vilarasau, Jordi Bosch

A través de les veus d’actors i de poetes, l’acte
d’inauguració del 15è Festival nacional de poesia
a Sant Cugat proposa un viatge per la poesia
catalana, des dels poetes més joves fins als poemes
que han marcat diferents generacions i els
clàssics.Tot un homenatge a la poesia.

Col·labora:
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Preu: 6€
Abonament Venus i Adonis
i Nit de poesia: 8€

→ 21 h
Teatre-Auditori Sala Cabaret
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Dimarts 20
→ 19,30 h
Llibreria Alexandria
C. de Villà, 10

Joan Margarit presentat
per Teresa Colom

Venus i Adonis
de William Shakespeare
© Cris Romagosa

El poema, que va ser escrit durant la pesta de 1592,
amb els teatres de la capital tancats per evitar
contagis, es va publicar el 1593 i va ser dedicat
a Henry Wriothesley, el patró de Shakespeare.
Narra els intents de Venus, la deessa de l’amor, per
conquerir el jove Adonis, que rebutja una i altra
vegada les seves vehements temptatives, amb una
inversió dels papers habituals entre home i dona.
Aquesta història de passió i rebuig manté intacte
el seu poder de fascinació.

Després del plaer de musicar la poesia
de Màrius Torres per al disc Així t'escau la
melangia (2013), presentem Branques (2015),
un fresc de dotze poetes dels Països Catalans
del segle XX –entre els quals, Joan Vinyoli,
Maria-Mercè Marçal, Joan Barceló, Joan Sales,
Blai Bonet, Marià Villangómez, Concepció G.
Maluquer i Manuel de Pedrolo-, units per una
especial sinceritat i intensitat de viure.
Cants a la terra i a l'amor.
Col·labora: El Celler de Llibres

Amb: Meritxell Gené, veu i guitarra

→ 19,30 h

→ 21 h

Celler Modernista
C. de Sant Medir, 24

Cafè Auditori
Pl. de Victoria dels Àngels, 1
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El joc dels mots
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En el teu nom

El darrer dia del Cafè de
la Granota

Obra teatral basada en el recull de contes
El Cafè de la Granota, de Jesús Moncada. El
matrimoni del Cafè de la Granota, l’Adelaida
i el Fernando, es disposen a entrar per
darrera vegada al seu cafè per recollir els
efectes personals abans que tot el poble
de Mequinensa desaparegui sota les
aigües del pantà. Això provoca un aldarull
entre les forces de l’autoritat i l’Adelaida,
que està molt encesa. Mentre recullen,
recorden alguns episodis de la història del
poble. S’hi intercalen la veu i la música de
mequinensans que van viure la inundació
del poble. L’humor i la ironia característics
de Moncada impregnen l’obra.

Teatre-Auditori Sala Cabaret
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Dijous 22
Trobada de programadors
de festivals de poesia

Enguany, aquesta trobada torna al Festival, al seu
marc idoni, després d’haver-se celebrat al Mercat
de Música Viva de Vic i, l’any passat, a la seu de
la ILC, per reunir i presentar tots els directors
de festivals. La trobada serà un espai de diàleg
i intercanvi durant la qual es presentarà el
Mapa de Festivals.

Un espectacle de clown per a tots els públics
que ens apropa al món màgic i poètic de la
pallassa Mô. Una sessió plena d’humor i jocs on
el color de les paraules pren forma a partir de
poemes de Montserrat Abelló, Feliu Formosa,
Francesc Garriga, Joan Margarit i Màrius
Sampere, entre d’altres.
Intèrpret: Elisenda Rué
Espectacle familiar

→ 18 h
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
Pl. d’Ausiàs Marc, 2

Feliu Formosa presentat
per Cinta Massip

Interpretació i dramatúrgia: M. Àngels Largo
i Armand Villén
Direcció i espai escènic: Xisco Segura
Espectacle adreçat a l’alumnat
de Secundària i Batxillerat

→ 12 h
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© Daniel Riera

→ 19,30 h
Llibreria Paideia
C. de Santa Maria, 12

→ 16 h
Antoni Rossell canta la poesia de Susanna
Rafart tot fent un recorregut per una obra que
ens parla de l’amor, de la mort i de la celebració
de la ciutat o del món grec, a través de poemes
dels darrers llibres i també poemes inèdits. Un
treball comú entre l’autora i el compositor, que
abasta diferents registres: la balada, la cançó de
bressol, el plany o l’epigrama.
Textos: Susanna Rafart
Música: Antoni Rossell
Intèrprets: Antoni Rossell, veu i guitarra;
Jordi Barceló, piano; Àngel Ribas, acordió;
Carol Duran, violí; Albert Moraleda, contrabaix
i Dani Pérez, guitarra elèctrica
Amb: Cantaires del Cor Infantil de l’Escola
Fusió, dirigit per Mercè Pérez
I amb la participació especial de Paco Ibáñez

→ 21 h
Teatre-Auditori Sala Vestíbul
Pl. de Victoria dels Àngels, 1

Cafè Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

El poeta Ovidi.
Poesia no vol dir somiar
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Un recorregut per la faceta poètica d’Ovidi que
va de la creació a la interpretació i la posta en
escena. L’espectacle vol apropar al públic la
relació d’Ovidi amb els seus poetes, les seves
seleccions, el seu gest i la seva dimensió com a
poeta no només a través de les seves cançons
sinó també de poesies pròpies no musicades.
Intèrprets: Mercè Sampietro,
Eduard Iniesta i Llúcia Vives
Selecció de poemes: Jordi Tormo
i Jana Montllor
Guió i direcció musical: Eduard Iniesta
Direcció artística: Eduard Iniesta
i Mercè Sampietro

→ 19 h
Teatre-Auditori Sala Vestíbul
Pl. de Victoria dels Àngels, 1

NIT DE POESIA
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Poetes convidats: Mireia Calafell, Manuel
Forcano, Sònia Moll, Josep Piera, Lluís Solà,
Josep Maria Sala Valldaura i Antònia Vicens
Música i espai sonor: Xavi Lloses
Intèrprets: Maria del Mar Bonet i Borja Penalba
Concepció i direcció: Àngels Gregori
Per primera vegada, la Institució de les Lletres
Catalanes i l’Ajuntament de Sant Cugat han
convocat un concurs públic per obrir l'organització
de la Nit de poesia a poetes i gestors culturals per
tal de renovar i ampliar les propostes artístiques. La
proposta d’Àngels Gregori va resultar la guanyadora
Preu: 6€
Abonament Nit de poesia i Venus i Adonis: 8€

Col·labora:

15è Festival nacional de poesia a Sant Cugat

→ 18 h
Canals Galeria d’Art
C. de la Creu, 16

Poesia al Mut
Lectura de poemes a càrrec de cinc veus
reconegudes del panorama poètic actual: Rosina
Ballester, Joan Carles González Pujalte, Jordi
Pàmias, Jaume Pérez Montaner i Silvie Rothkovic.
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→ 23 h
Cafè Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Dissabte 24
Roald Dahl, el Gran Amic Gegant

→ 19,30 h
Casal Torreblanca - MUT
La Cafeta Gastronòmica
Av. del Pla del Vinyet, 81-85

garrigada. homenatge al
mestre i poeta de Sabadell,
francesc garriga barata

→ 21 h
Teatre-Auditori Sala Cabaret
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Divendres 23
Estimar com Montserrat Abelló
© Pau Vadell
© Gemma Boada

La Nit de poesia és la vetllada més emblemàtica
del Festival i, enguany, amb motiu del 15è
aniversari del certamen, es caracteritza per la
interdisciplinarietat i la fusió entre la paraula
dita i la música, com a llenguatges poètics
i d’expressió per excel·lència. La vitalitat
creadora de la poesia catalana és dita per
poetes consagrats i noves veus en el marc
d’una producció escènica i musical firmada
per Xavi Lloses. L’espectacle culminarà amb
la intervenció de Maria del Mar Bonet que
interpretarà poemes musicats acompanyada
del guitarrista Borja Penalba.

Recital poètic i musical en homenatge a la figura
de Francesc Garriga (1932-2015) per celebrar la seva
obra i el seu llegat, i també el seu tarannà, ironia i
bon humor amb tots els amics, deixebles i lectors
que vulguin retre-li aquest reconeixement.
Volem aprendre la particular visió de l'art
d'estimar d'aquesta excel·lent poeta? Repassarem
una selecció de poemes de la gran Montserrat
Abelló amb reflexions inspiradores, colpidores
i plenes de saviesa sobre l'amor. Una bona
ocasió per tastar la seva obra i, de retruc, per
comprendre millor com estimem.
Intèrpret: Roser Amills

Conductor: Marc Romera
Amb: Ester Andorrà, Xavier Bosch, Francana,
Carles Hac Mor,Toni Moreno, Pau Vadell, Mireia
Vidal-Conte, Joan Vigó, Ester Xargay, entre d’altres.
Acompanyament al piano de: Rafa Roca
Presentació de l’entrevista a Francesc Garriga
encarregada des de la Institució de les Lletres
Catalanes a Ester Xargay, Carles Hac Mor
i Jordi Marrugat

Roald Dahl fa cent anys i tots volem celebrarho. Descobrirem aquest magnífic autor tot
llegint fragments dels seus llibres. Charlie
i la fàbrica de xocolata, Matilda, El Gran Amic
Gegant, Els Culdolla, Versos Perversos, Qué asco
de bichos... seran amb nosaltres a partir de la
lectura en veu alta: una activitat plaent, viva
i comunicativa.
A carrèc de l'escriptora: Lola Casas
Activitat familiar

→ 12 h
Llibreria Pati de llibres
C. de Xerric, 22
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«... i les dones van i vénen
parlant de Michelangelo»
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Enquadrant paraules
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«Dimecres de Cendra»
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Diumenge 25
Manhattan Time: homenatge
a Montserrat Abelló

© Toni Moreno

Tria i lectura de poemes: Marta Pessarrodona
A continuació, al taller de pintura del CRBMC
es podrà conèixer, en directe, com es restaura
una obra d’art

→ 12 h
Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya
C. d’Arnau Cadell, 30 - Valldoreix

El joc dels mots

Visita guiada de l’exposició Enquadrant paraules, de
la mà del fotògraf Toni Moreno.Aquesta és una
exposició en la qual fotografies de Toni Moreno
incorporen versos de Francesc Garriga des dels seus
primers llibres. La mirada del fotògraf ha buscat -i
trobat- en la realitat quotidiana que ens envolta,
racons de complicitat -insospitats i exactes- amb la
paraula del poeta, de manera que totes dues, poesia
i imatge, es nodreixen mútuament i desenvolupen
de forma natural les seves potencialitats.

Amb motiu del cinquantenari de la mort
de T.S.Eliot, i coincidint amb l’exposició de
fotografies de Pere Formiguera, l’escriptor D. Sam
Abrams ofereix una lectura bilingüe integral del
poema «Dimecres de Cendra» (1930).

→ 19,30 h
LaGaleria
C. de Sant Jordi, 14

Estellés: De mà en mà

Producció: Espai Betúlia – Ajuntament de Badalona

→ 12 h
Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
C. de Pau Muñoz, 3

La divisa de Montserrat Abelló (1918-2014) «Visc i
torno a reviure cada poema, cada paraula, estimo
tant la vida que la faig meva moltes vegades», que
deia en començar cada recital, serà el tret d’inici
d’aquest homenatge amb una lectura oberta de la
seva obra durant la qual brindarem amb la beguda
preferida d’aquesta poeta i traductora.
Conductora: Laura Borràs
Amb: Neus Aguado, Anna Aguilar-Amat,
Míriam Cano, Rosa Fabregat, Àngels Gregori,
Oriol Izquierdo, Lluïsa Julià, Maria Antònia
Massanet, Vinyet Panyella, Ester Pou, Susanna
Rafart, Carme Riera, Mariona Sagarra, Estel Solé,
Josepmaria Viñes i Ester Xargay, entre d’altres
I l’actuació musical de: Mirna Vilasís i Xavi
Múrcia, que interpretaran algunes de les
cançons del nou disc Espero meravelles, musicades
a partir de poemes de Montserrat Abelló

Un espectacle de clown per a tots els públics que
ens apropa al món màgic i poètic de la pallassa
Mô. Una sessió plena d’humor i jocs on el color
de les paraules pren forma a partir de poemes de
Montserrat Abelló, Feliu Formosa, Francesc Garriga,
Joan Margarit i Màrius Sampere, entre d’altres.

En el marc de l’exposició Enquadrant paraules,
de Toni Moreno, produïda per l’Espai Betúlia,
que combina fotografia de l’artista i poesia de
Francesc Garriga, tindrem una lectura de l’obra
d’aquest poeta tan vinculat al Festival nacional
de poesia i a la ciutat de Sant Cugat.

Un espectacle on Francesc Anyó i Borja Penalba
perpetren, diuen, riuen, canten, ploren i mengen
Estellés; una barreja de veus i músiques amb
una senzilla posada en escena, on els veritables
protagonistes són els versos de Vicent Andrés
Estellés: un viatge per l’apassionat i apassionant
univers estellesià. Un univers concret i precís,
tendre, dolç, amarg, alegre, tràgic, divertit,
dramàtic, sorneguer, culte, malparlat…

Intèrpret: Elisenda Rué
Espectacle familiar

Amb: Ester Andorrà, Marc Romera,
Pau Vadell i Ester Xargay

Intèrprets: Francesc Anyó, veu
i Borja Penalba, guitarra i acordió

Col·labora:

→ 12 h

→ 13 h

→ 23 h

→ 12 h

Tornar és lluny

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

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

Cafè Auditori
Pl. de Victoria dels Àngels,1

Celler Modernista
C. de Sant Medir, 24

15è Festival nacional de poesia a Sant Cugat

+ POESIA
Dilluns 26 d'octubre
De Nura a Ilercavònia
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Intèrprets: Estel Solé i Martina Tresserra,
actrius, i Jordi Busquets, músic
Producció: MOMAN Produccions
Direcció: Estel Solé

→ 19,30 h
Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
C. Pau Muñoz, 3

Dissabte 7 de novembre
Fantasmades rimades

Un espectacle concebut com un recorregut
poètic contemporani basat en poemes musicats
o versionats de Zoraida Burgos, Salvador Espriu,
Miquel Martí i Pol, Jesús Massip, Sònia Moll,
Jesús Moncada, Ponç Pons, Rosa Regàs, Carles
Riba, Màrius Torres i Gerard Vergés.

La Coral Infantil A de l'EMMVA interpretarà
les cançons compostes per l'Anna Briz a
partir d'alguns poemes del llibre Fantasmades
rimades, de Núria Albertí, especialitzada en
tallers de poesia per al públic infantil.
Un espectacle de por!

Intèrprets: Montse Castellà i Guiem Soldevila

Amb: Núria Albertí i la Coral Infantil
de l'EMMVA
Activitat adreçada al públic infantil i familiar
Aforament limitat

→ 20,30 h

→ 18,30 h

Casa de Cultura
C. de Castellví, 8

Dimarts 27 d'octubre
Va de versos

Beure’s d’un glop els versos dels millors
poetes catalans, des de les veus més joves a
les més clàssiques. De fons, la música d’una
guitarra elèctrica. Tot plegat, un viatge poètic a
través de les paraules i del cant en el paisatge
perfecte d'una biblioteca.
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→ 20,30 h
Escola de Música Victòria dels Àngels
Pl. de Victòria dels Àngels, 2

Secrets a viva veu
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Intèrprets: Raimon, veu i guitarra;
Miquel Blasco, guitarra; Joan Urpinell, guitarra;
Pau Domènech, clarinet i clarinet baix
i Fernando Serena, contrabaix
Preu: de 30 a 21 euros (segons descomptes)

Diferents autors, èpoques i visions de la vida,
tot interpretat a través de la veu de l'adolescent,
la seva mirada i les seves pròpies emocions. Un
espectacle en què els joves porten les regnes
dels poemes i vibren amb una altra tessitura.

→ 21 h

Direcció: Marta Uxan
Intèrprets: Alumnes dels Tallers de Teatre
Sílvia Servan

Hem escollit
«Vinguts del que fórem,
restem el que som»

Teatre-Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1

Dimarts 15 de desembre

→ 19,30 h
Casa de Cultura
C. de Castellví, 8

Dissabte 28 de novembre
Raimon antològic

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

Tot són paraules
Un espectacle musical en el qual Mariona Roca,
acompanyada del guitarrista Ivan Hinojosa,
busca l’equilibri entre la intensitat de la
paraula i l’espiritualitat de la música. Un viatge
poètic on s’expressen sentiments, emocions i
vivències; la melodia i la paraula han de servir,
en definitiva, per transmetre les inquietuds
de l’ànima. Entre d’altres, Mariona ha musicat
poemes de Salvador Espriu, Joan Maragall,
Apel·les Mestres, Josep Carner, Vicent Andrés
Estellés o Joan Vergés, a més d’escriure les seves
pròpies cançons.
Intèrprets: Mariona Roca i Ivan Hinojosa

Raimon és un dels exponents més
representatius de la història de la cançó en
català i amb més projecció internacional.
Aquest concert inclou cançons de recent
creació, composicions més clàssiques i versions
de poemes d’Ausiàs March, Roís de Corella i
Salvador Espriu, entre d’altres.

Una tria de poemes de Jacint Verdaguer, Pere
Quart, Salvador Espriu, Josep Maria de Sagarra,
Joan Salvat-Papasseit i Miquel Martí i Pol al
voltant de la sempre precària existència del nostre
país. D`alguna manera, encara som aquí perquè hi
hem cregut, perquè hem resistit i també perquè
ens han ajudat a fer-ho els poetes que, al costat
del poble, han mantingut l’esperança, la lluita i,
sobretot, la llengua. Perquè, ja ho sabem, sense la
llengua no seríem el que som. I si restem el que
som, serem el que voldrem.
Intèrpret: Òscar Intente

→ 21 h
Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
C. de Pau Muñoz, 3
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Dilluns 21 de desembre
Nadaleries
«Amb mos gemecs d’enyorança,
la taula faré estremir…»
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EXPOSICIONS
De Paraules al vent a La Fàbrica
L’exposició, cedida per la Diputació de
Barcelona, té per objectiu reflectir i aprofundir
en el procés creatiu de l’obra poètica de
Miquel Martí i Pol i en les motivacions,
els condicionants i les particularitats de la
construcció dels poemaris escrits fins a la
primera edició de La Fàbrica.
Producció: Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris, Universitat de Vic, UNED,Ajuntament
de Roda de Ter i Fundació Miquel Martí i Pol

De l’1 al 31 d’octubre
Cada any, a les envistes del Nadal, la Laura rellegeix
el quadern Nadaleries, un dels sis quaderns heretats,
l’any 1980, juntament amb un milió de pessetes,
del seu besoncle exiliat durant molts anys a
Londres. El llibre, manuscrit i enquadernat amb
un full del diari The Guardian del novembre de 1975,
sota una capa ben aplicada d’Aironfix, és un recull
de records,vivències, observacions i anècdotes, tot
salpebrat de poemes, cançons i acudits que tenen
com a teló de fons les festes de Nadal.
Text: Gerald-Patrick Fannon
Intèrpret: Mercè Aránega

→ 21 h
Biblioteca Central Gabriel Ferrater
Av. del Pla del Vinyet, 40
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Del 5 d’octubre al 7 de novembre

Del 13 al 31 d’octubre

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

Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori
C. de Pau Muñoz, 3-5

Dilluns, de 16 a 21 h

De dilluns a divendres, de 16 a 21 h

De dimarts a divendres, de 10 a 21 h

Dijous i divendres, d’11 a 14 h

Dissabtes, de 10 a 19 h

Dissabtes, de 10 a 14 h

Montserrat Abelló:
«Visc i torno a reviure»

Ja no tenir por

Exposició dedicada a la trajectòria
vital i literària de la poeta i traductora
Montserrat Abelló, que l’any 2006 va ser
Poeta d’Honor del Festival.

La poeta Montserrat Abelló va morir al
setembre de 2014, ara fa un any. Aquest
muntatge vol honorar el seu treball
i recordar els seus poemes profunds
i sensibles com una confessió des
del fons de l'ànima.

Producció: Institució de les Lletres Catalanes
Organitza: FIRART

Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona
Pl. d'Ausiàs Marc, 2

Del 5 d’octubre
al 7 de novembre

De dilluns a divendres, de 16 a 21 h
Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h

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

Dissabtes, de 10 a 14 h

Dilluns, de 16 a 21 h

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

De dimarts a divendres, de 10 a 21 h

Dilluns, de 16 a 21 h

Dissabtes, de 10 a 19 h

De dimarts a divendres, de 10 a 21 h

Un encontre transpirinenc:
poesia i gravat. Homenatge
a Montserrat Abelló
Exposició composta per una trentena
de gravats creats a partir de poemes de
Montserrat Abelló abocats al francès. Aquest
projecte ha estat coordinat per Claudette
Ferrié-Le Rabo i Bernadette Sauret-Lemouzy,
del Taller de Gravat Croix Baragnon, de
Tolosa de Llenguadoc. L’artista Bernadette
Sauret-Lemouzy va poder conèixer la poeta
Montserrat Abelló i, impactada per la vitalitat
de la seva veu i de la seva obra, en tenir
notícia del traspàs de la poeta, va proposar de
dur a terme aquest projecte, en el qual prenen
part una trentena de gravadors.
Producció: Atelier de Gravure
Croix Baragnon de Toulouse

Enquadrant paraules
L’exposició del fotògraf Toni Moreno
combina fotografia de creació amb versos
del poeta sabadellenc Francesc Garriga,
des dels seus primers llibres. La mirada del
fotògraf ha buscat -i trobat- en la realitat
quotidiana que ens envolta, racons de
complicitat -insospitats i exactes- amb la
paraula del poeta, de manera que totes dues,
poesia i imatge, es nodreixen mútuament
i desenvolupen de forma natural les seves
potencialitats.
Producció: Espai Betúlia – Ajuntament
de Badalona
Visita guiada a l’exposició amb Toni
Moreno, el dissabte 24 d’octubre a les 12h

Del 15 d’octubre
al 15 de desembre

Dissabtes, de 10 a 19 h

Pinzells i Poesia
Tots els camins de l’Amor
L’artista Trinitat Sotos Bayarri ens presenta
una sèrie de retrats i dibuixos d’alguns dels
poetes del Festival. L’artista i cada poeta han
mantingut una sessió de treball en el seu
entorn literari.
Organitza: Pou d’Art

Del 17 d’octubre
al 25 de novembre
Pou d’Art
C. de Balmes, 25
De dilluns a divendres, de 17 a 20,30 h
Dissabtes, d’11 a 14 i 17 a 20,30 h
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+ ACTIVITATS
Tot po-e-si@ 2015
Aquesta activitat, organitzada pel Festival
nacional de poesia a Sant Cugat, està adreçada
a totes les persones que escriuen poesia i als
potencials lectors, 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 poemes propis que, d’altra manera,
són difícils de compartir, i que un públic més
ampli en pugui gaudir. Enguany, la proposta
de Tot Po-e-si-@ és difondre l’obra de dos
poetes recentment desapareguts, Montserrat
Abelló i Francesc Garriga, i molt vinculats
a la nostra ciutat i al Festival de poesia, del
qual van ser Poetes d’Honor el 2006 i el 2012
respectivament, així com recollir les vostres
creacions poètiques inspirades en la seva
obra. Tan sols cal que publiqueu les vostres
creacions a la pàgina de Facebook delTot
Po-e-si-@ (Tot Poesia Sant Cugat 2015), tot
esmentant el poema o els versos de Montserrat
Abelló o de Francesc Garriga en els quals us
heu inspirat, com ara, per exemple:

T'he estimat
amb massa
paraules.
Voldria
poder tornar
a estimar-te
amb una
sola paraula.
Montserrat Abelló
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el goig avui és poder escriure, encara,
vestir-se amb les paraules
d'allò que més estimes,
pautar la solitud,
fer somriure les ombres.
Francesc Garriga

Recordeu que els poemes han de ser de catorze
versos com a màxim i han d’estar escrits en
llengua catalana.
Paral·lelament, enguany us convidem a
compartir els vostres micropoemes a Twitter
amb l’etiqueta #totpoesia2015.
Setmanalment es farà una tria d’entre tots
els poemes rebuts per ambdós canals que
serà publicada al Tot Sant Cugat. Els autors
seleccionats rebran dues invitacions per a
un dels espectacles del Festival. Les obres
podran ésser presentades fins al diumenge 18
d’octubre a les 24h (però us recomanem que no
espereu fins al final).
Col·laboren: Anna Garcia Garay i Manel Turon
Amb el suport del Tot Sant Cugat

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, Mirasol Marta Pessarrodona i Volpelleres Miquel
Batllori- hi haurà un racó poètic amb els llibres
dels poetes convidats d’enguany.
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Poesia als Centres Educatius
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.
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del professional, és a dir, el poeta o els poetes
que es treballin. L’escola té l’opció d’escollir el
poeta que vulgui treballar: Juguem amb Pere
Quart (Bestiari) • Juguem amb Miquel Martí i
Pol (Per molts anys i Bon profit) • Juguem amb
Olga Xirinacs (Marina i Cavall de mar) • Juguem
amb Joan Maragall (basat en la seva obra
poètica) • Juguem amb Mercè Rodoreda (basat
en un conte i els seus poemes ) • Juguem amb
Joana Raspall (basat en la seva obra poètica)

Introduïm la poesia a l’escola Infantil
Consta d’un o dos contes farcits de poemes,
petites rimes i cançons, una o dues cançons
en el sentit que poesia i cançó estan
estretament lligades. Tot això, ajudat d’un
suport visual força atractiu per a l’infant.
Hi ha també un apartat interactiu, on
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 del
professional, és a dir, el poeta o els poetes que
es treballin. L’escola té l’opció d’escollir el
poeta que vulgui treballar: juguem amb Pere
Quart (Bestiari), juguem amb Miquel Martí i
Pol (Per molts anys i Bon profit), juguem amb
Olga Xirinacs (Marina i Cavall de mar) i juguem
amb Josep Carner (Museu zoològic).

Introduïm la poesia a l’escola Primària
L’activitat consta d’un o dos contes farcits de
poemes, petites rimes i cançons, entrelligats
amb una o dues cançons atenent que
poesia i cançó estan estretament lligades.
Tot això, ajudat d’un suport visual força
atractiu per l’infant. Hi ha també un apartat
interactiu, on 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

Llegim poesia
A l’Ateneu, el Racó de la llibreteca està dedicat a
la poesia durant els dies que duri el Festival. Vine
a triar i remenar pels prestatges plens de llibres
de segona mà. La llibreteca et sorprendrà!
Ateneu Santcugatenc
Pl. de Pep Ventura, 1
De dilluns a divendres, de 9,30 h a 13 h
i de 16,30 h a 20,30 h

FIRART
Durant els dies del Festival, FIRART serà
l’encarregat de crear uns punts de llibre que es
distribuiran a les llibreries de la ciutat.

15è Festival nacional de poesia a Sant Cugat
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QUINZE ANYS
DE POESIA:
PARTICIPA-HI!
La Institució de les Lletres Catalanes, juntament
amb l’Ajuntament de Sant Cugat, vol celebrar la
quinzena edició del Festival nacional de poesia
fent-lo més participatiu que mai i per això us
convidem a compartir amb nosaltres les vostres
imatges d’actes, lectures, intervencions al carrer,
la Nit de poesia, activitats infantils, exposicions o
rutes literàries, entre d’altres, d’edicions anteriors.
Per això, us convidem a enviar-nos imatges amb
els vostres millors records del Festival i de tots els
poetes que hi han passat.Amb totes les imatges
que rebem, farem una galeria de tots aquests
moments dels primers quinze anys de Festival.
Participeu-hi!
L’adreça electrònica és:
festivalnacional@lletrescatalanes.cat

+ INFORMACIÓ
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
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1. Òmnium Sant Cugat | C. dels Marges, 31
2. Arxiu Nacional de Catalunya | C. de Jaume I, s/n
3. Ateneu Sant Cugatenc | Pl. de Pep Ventura, 1
4. Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona | Pl. d’Ausiàs Marc, 2
5. Pou d’Art | C. de Balmes, 25
6. Biblioteca Central Gabriel Ferrater | Av. del Pla del Vinyet, 40
7. Teatre-Auditori Sant Cugat | Pl. de Victòria dels Àngels, 1
8. Llibreria Alexandria | C. de Villà, 10
9. Celler Modernista | C. de Sant Medir, 24
10. Cafè Auditori | Pl. de Victòria dels Àngels, 1
11. Llibreria Paideia | C. de Santa Maria, 12
12. Canals Galeria d’Art | C. de la Creu, 16
13. MUT – La Cafeta Gastronòmica | Casal Torreblanca. Av. del Pla del Vinyet, 81-85
14. Llibreria Pati de llibres | C. de Xerric, 22
15. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya | C. d’Arnau Cadell, 30 – Valldoreix
16. Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori | C. de Pau Muñoz, 3
17. LaGaleria | C. de Sant Jordi, 14
18. Escola de Música Victòria dels Àngels | Pl. Victòria dels Àngels, 2
19. Casa de Cultura | C. de Castellví, 8

La programació del 15è 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: Gerald-Patrick Fannon i Xavier Montoliu Pauli
Il·lustració portada: Paula Bonet
Disseny gràfic: Temabcn

www.lletrescatalanes.cat
www.tasantcugat.cat

Organitzen:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació:

Amb la col·laboració de:

+ Informació:
www.santcugat.cat
Oficina de Turisme: 936 759 952
Segueix-nos a: #FNP #poesiastc @lletres @lletresstc @bibliomil

I també a www.bibliomil.wordpress.com

