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Que sigui bell  
però també 
tangible
Entre la majoria d’edat del Festival 
assolida l’any 2018 i la preparació de 
l’aniversari dels feliços vint l’any vinent, 
emergeix el 19è Festival nacional de 
poesia a Sant Cugat, que té com a 
divisa el vers del patriarca de la llengua 
i les lletres catalanes, Josep Vallverdú 
(Lleida, 1923), a qui el certamen li retrà 
un dels homenatges centrals: “que 
sigui bell, però també tangible”.  
I és que voler atènyer la corporeïtat 
de la bellesa o bé aconseguir palpar 
el fet poètic diu del bon estat creatiu 
de la nostra poesia. Aquest lema, però, 
també posa de manifest el fil conductor 
del repertori eclèctic i heterogeni de  
la  cinquantena d’actes que vertebren 
la programació del Festival d’enguany 
la imatge del qual ha estat concebuda 
per la fotògrafa santcugatenca 
Amanda Bernal, que ha volgut 
evidenciar l’estat corpori de la poesia  
envoltat de rocam en aquesta 
instantània en blanc i negre, projectat 
com un aire que s’inflama.

Cada any són més les entitats i 
equipaments que s’amaren del fet 
poètic per fer-lo tangible a tota la 
ciutadania. Així, a les llibreries de 
Sant Cugat, la proposta de reunir 
un poeta català en diàleg amb un 
poeta de cadascuna de les llengües 
peninsulars evidenciarà el teixit literari 
transnacional; o bé, a La Galeria, 
podrem comptar amb un homenatge 
a la poeta Isabel-Clara Simó en 
complicitat amb Sílvia Cóppulo i Carles 

Duarte; al Centre de Restauració 
de Béns Mobles gaudirem de l’obra 
poètica i plàstica de Narcís Comadira, 
que ha volgut convidar alguns dels 
seus amics a llegir poesia; i a l’Aula 
Magna de l’Escola de Música, la 
protagonista serà Marta Pessarrodona, 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
2019, amb una vetllada concebuda 
per Àngels Gregori amb Pilar 
Aymerich, Karmele Marchante i Àlex 
Susanna, durant la qual s’estrenarà el 
documental sobre la poeta a partir de 
la mirada de l’artista Toni Moreno.

Dos nous formats apleguen, d’una 
banda, poetes en la vetllada poètica 
LGBTQ catalana i, de l’altra, els 
poetes més joves del panorama 
nacional. El Festival també es fa 
ressò de l’enyorada figura del poeta i 
humanista Carles Miralles, reivindica la 
singular visió poètica d’Andreu Vidal i 
commemora les efemèrides literàries 
d’enguany dedicades al centenari 
del naixement de Joan Brossa –amb 
cinc "polibrossianes" activitats i tres 
exposicions– i al centenari de la Colla 
de Sabadell de la mà de Feliu Formosa.

Al Teatre-Auditori tindrà lloc l’acte 
inaugural, dirigit i concebut per Jordi 
Bosch, que commemora el 80è 
aniversari d’aquell exili intel·lectual  
i humà de 1939 que també va suposar 
un desterrament de les nostres 
lletres que encara ressona avui dia. 
També acollirà la Nit de poesia amb 

l’espectacle "Amants i estalvis" dirigit 
per Jordi Lara on podrem convenir que 
la poesia pot salvar una vida.

El certamen també proposa activitats 
formatives a les biblioteques com el 
nou club de lectura de poesia i el curs 
Dir poesia.

Quatre programadors internacionals, 
convidats per l’Institut Ramon Llull, 
coneixeran les últimes tendències en 
poesia catalana contemporània per 
fomentar-ne la seva difusió.

En clau de país, la poesia catalana 
s’instal·la, com cada tardor, a Sant 
Cugat, entre el 9 d’octubre i el 9 de 
novembre, intensificant la programació 
de lletres que el municipi desplega 
durant tot l’any a les tres biblioteques 
de Sant Cugat o bé amb les propostes 
d’entitats com l’Associació Gabriel 
Ferrater.

Sant Cugat esdevé de nou terra de 
poetes. Talment el locus poeticus 
nacional on la poesia –bella i tangible– 
ens subverteix, pertorba, capgira i 
trastorna.

Benvinguts al Festival!

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

Oriol Ponsatí-Murlà
Director de la Institució de les Lletres Catalanes
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Actes Previs

Dimecres 9 d’octubre
18 h · Arxiu Nacional de Catalunya

Joan Brossa, avui
Vint anys després de la mort de 
Joan Brossa (1919-1998), quan 
celebrem el seu centenari, és un 
bon moment per pensar el conjunt 
de la seva obra i la seva recepció. 
Sens dubte, Brossa és un poeta 
encara no prou conegut en la seva 
totalitat, és per això que plantegem 
una revisió actual de la seva obra i 
del seu llegat.
Amb Manuel Guerrero (@mguerrerob2), 
comissari de l'Any Joan Brossa

Col·labora Amics de la Unesco Valldoreix-
Sant Cugat, Òmnium Sant Cugat i Arxiu 
Nacional de Catalunya
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Dimecres 9 d’octubre
20.30 h · Canals Galeria d’art

Brossa Rebassa 
Sonet
La poesia de Carles Rebassa 
-autor, entre d'altres, de Sons bruts 
(Premi Carles Riba 2018) i de Joan 
Brossa ara i aquí-, en diàleg amb la 
poesia de Joan Brossa. Presentació 
a càrrec de Manuel Guerrero, 
comissari de l’Any Joan Brossa.
Amb Carles Rebassa (@carlesrebassa)
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Dijous 10 d’octubre
19.30 h · El Mesón

Espai poètic. 
David Caño 
(@davidcc_01)

Organitza 

@FerraterGabriel

Dissabte 12 d’octubre
12 h · Pl Lluís Millet 

Ruta literària 
Gabriel Ferrater
La Ruta literària Gabriel Ferrater 
us convida a resseguir les passes 
del poeta a la ciutat i a gaudir de la 
descoberta o de la relectura  
de la seva obra poètica.

El punt de trobada d'inici de la ruta 
són les escales de l'estació FGC 
Sant Cugat.

Activitat gratuïta sense inscripció

Organitza 

@FerraterGabriel
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Dimarts 15 d'octubre
20.30 h · Teatre-Auditori Sant Cugat [Sala Platea]

Acte inaugural. 
Poesia ‘Exili 1939’
Als 80 anys de l’inici de l’exili republicà, aquest recital presenta  
una diversitat de textos (de Pere Quart a Josep Carner, de Carles Riba  
a Agustí Bartra i Teresa Pàmies, passant per Clementina Arderiu,  
Mercè Rodoreda o Joaquim Amat-Piniella) que revelen els diferents matisos 
del dolor, de l’enyorança i de la pèrdua. I confirmen que l’exili és una de les 
experiències més decisives que poden afectar la condició humana.

Direcció Jordi Bosch | Selecció textos Maria Campillo | Intèrprets Marta Angelat, Jordi 
Boixaderas, Eduard Farelo, Lluís Soler, Júlia Truyol, Emma Vilarasau | Cantant Magalí Sare | 
Violoncel Marta Roma | Escenografia, so i llum Equip tècnic del Teatre-Auditori

Entrada amb invitació: www.tasantcugat.cat

Col·labora

Inauguració

Dimarts 15 d’octubre
19 h · Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater

Inauguració  
de l'exposició. 
L’Esquerda
Les fotografies de l’artista 
santcugatenca Amanda Bernal  
(@amanda_bernal_foto) exploren 
paisatges interns i projecten la seva 
identitat, encapsulant el territori, 
deixant-se acariciar per l’orgànica 
del paisatge i les marees d’una 
presència latent que ens convida 
al diàleg. Veure les fotografies de 
Bernal és poder traslladar-se al lloc 
fotografiat amb els peus descalços.

Col·labora
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Dimarts 15 d’octubre
19 h · Biblioteca Central Gabriel  
Ferrater [La Vitrina]

Inauguració de 
l'exposició.  
Les teves mans. 
Homenatge a  
Joan Brossa
Els artistes de Firart fan una 
interpretació personal de la 
poètica de Joan Brossa, a través 
de l'art, de mitjans objectuals ja 
existents, troballes, reculls, uns 
fragments d'altres coses que, soles, 
manipulades, reunides o lligades, 
ofereixin una lectura nova del sentit 
que el poema del poeta dona a 
entendre. El resultat sempre és una 
picada d'ullet al referent, fent créixer 
el seu significat tan lluny com la 
lectura i la mirada que l'espectador 
es vulgui endur...!

Comissària Carolina Camanyes
Organitza FIRART
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Dimecres 16 d’octubre
21 h · Cafè Auditori

Joan Miquel Oliver, 
en concert
Joan Miquel Oliver presenta un recital 
intens amb el mínim format possible, 
guitarra i veu. Tot el seu repertori se 
centra especialment en la lletra, i és 
així que la seva discografia, tant amb 
Antònia Font com en solitari, s’ha 
fet un lloc dins la cultura catalana 
de les darreres dues dècades. Per a 
aquest miniconcert, Oliver ha escollit 
les cançons pel que puguin tenir 
d’interessant quant al text, i així també 
es recuperen alguns temes que 
podrien quedar fora d’escenaris més 
grans i en ambients més sorollosos.
Amb Joan Miquel Oliver (@jmoatlantis)

Dijous 17 d’octubre
19 h · Llibreria Paideia

Duet poètic. 
Emma Couceiro i 
Francesc Parcerisas
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Dijous 17 d'octubre
20.30 h · Teatre-Auditori Sant Cugat [Sala Platea]

Nit de poesia. 
Amants i estalvis
A la Nit de poesia d’enguany, de bracet amb poetes reconeguts que diran 
els seus versos mirant-nos als ulls i no al faristol, coneixerem persones 
anònimes o no tant que sense haver publicat cap llibre ni ofert cap recital 
han salvat la vida gràcies a la poesia. Perquè més enllà de la pagesia 
verbal, d’esporgar el pensament, de voler dir el que costa de dir o allò que 
no sabem que volem dir, la poesia pot prestar a la vida el miratge d’un 
sentit que la vida, per si sola, no té. Superat qualsevol escrúpol canònic, 
intel·lectual o estètic, agafada amb generositat, haurem de convenir que la 
poesia pot salvar una vida. Encara que no l’ompli, que deia aquell.

Un espectacle escrit i dirigit per Jordi Lara.

Direcció Jordi Lara | Amb Jaume Coll Mariné, Carles Dachs (@endachs), Isabel Gorina, 
Lildami (@Lildamiboi), Nina da Lua (@laninadalua), Laia Malo (@LaiaMaLo), Valentí Maymó, 
Juan Pérez Cobo, Qel Xiberta (@QelXiberta) 
Música en directe amb La Cobla Mediterrània (@Cobla_Medi), Roger Santiago, trompeta 
solista i Trio Qel Xiberta, Carlos López, Marc Vila, Joan Rectoret 

Preu: 8 €  
Entrades a www.tasantcugat.cat

Dimecres 16 d’octubre
19 h · Llibreria Alexandria

Duet poètic. 
Ángeles Mora i  
Antònia Vicens
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Dissabte 19 d'octubre
12 h · Museu-Monestir de Sant Cugat

Poetes joves. 
La fam i el desig
Reduir a una sola veu el cor poètic jove català seria una temeritat, a 
banda d'una insensatesa, perquè si alguna cosa té la literatura catalana 
moderna és heterogeneïtat, tot i que podem continuar traçant un fil que va 
d'Ausiàs March a nosaltres, sense fills que maten els pares, sense pares 
que maltracten els fills. Homes i dones, els joves d'ara, que estan aixecant 
una obra que beu de Mireia Calafell a Maria Mercè Marçal, de Joan 
Vinyoli a Enric Casasses... Poètiques del cos i bruixes de dol, crosteres i 
incendis, saliva i gana. Tots aquests poetes han debutat en els últims anys 
amb llibres que posseeixen una maduresa insòlita, impulsats per premis, 
com el Miquel Bauçà, el Vila de Lloseta i el Francesc Garriga. Tenen fam, 
aquests joves: són fills de la gana i del desig, d'un món on la realitat és 
alhora individual i irrellevant, on el jo omple tots els poemes i el tu bascula 
entre l'amor i l'odi, sense un nosaltres. Escriuen per dir, tot i que trobadors 
i joglars no tenen perquè ser amics.
Presenta i coordina Andreu Gomila (@andgomila) 
Amb Irene Anglada (@iriwaang), Cati Coll (@tassaimitja.), Guillem Gavaldà (@guillem.gavalda), 
Pol Guasch (@polguapolgua), Maria Isern (@MariaIsernO) i Oriol Sauleda (@sauledaoriol)

Dissabte 19 d’octubre
11 h · Museu-Monestir de Sant Cugat

Presentació del llibre 
A l'enforcall 
de Francesc J. Gómez
Presentació del llibre guanyador del 
17è Premi de poesia Sant Cugat a 
la memòria de Gabriel Ferrater. 
Amb Jordi Cornudella (@Grup62), Francesc 
J. Gómez i Josep Pujol

Se servirà un esmorzar 
Divendres 18 d’octubre
21 h · Casa de Cultura

Heura Gaya, 
en concert
Inicia el projecte Gaya, una recerca 
personal i del seu propi llenguatge a 
través d’un repertori intimista i poètic 
que viatja sonorament entre el pop i 
el folk i que, alhora, es nodreix de la 
tradició més arrelada a la terra. Les 
seves cançons evoquen la natura i 
l’amor romàntic del XIX. 
Amb Heura Gaya (@HeuraGaya), gralla i 
veu; Eduard Iniesta, guitarres i cordes del 
mediterrani; Cristina Membrive, baix elèctric i 
contrabaix; Cati Plana, acordió diatònic. 

Entrada amb invitació:  
www.centresculturals.santcugat.cat
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Divendres 18 d’octubre
19 h · El Celler de Llibres

Duet poètic. 
Leire Bilbao i  
Maria Josep Escrivà
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Dissabte 19 d’octubre
17 h · Cafè Auditori

Una hora de màgia: 
Poemància
Un espectacle visual de màgia i poesia 
escènica amb diferents números de 
prestidigitació des de l’estil poètic  
de Hausson sobre un conjunt d’accions 
creades per Joan Brossa.
Idea, creació, disseny de so i il·lusionista 
Hausson | Disseny de llums Albert Julve | 
Material màgic Magicus | Producció Escenari 
Joan Brossa

Entrada amb invitació. A partir de les 11 h del 
mateix dissabte a: www.tasantcugat.cat

Dissabte 19 d’octubre
12 h · Llibreria Pati de llibres

Oi, Eloi? 
Paraules i imatges 
poètiques
Amb Miquel Desclot i Christian Inaraja

Col·labora Editorial Kalandraka  
(@ KalandrakaEdit)

Dissabte 19 d’octubre
18.30 h · Casa Museu - Cal Gerrer

Com em vaig fer  
Joan Brossa
El mateix Brossa, a partir d’un 
seguit de records, ens convida a 
assistir, com si fóssim espectadors 
d’una obra teatral, a la construcció 
de la seva rica i complexa 
personalitat.

Lectura dramatitzada a partir d'un 
text de Jordi Malé.
Amb Pere Anglas

Col·labora Fundació Cabanes
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Dissabte 19 d'octubre
20 h · Escola de Música Victòria dels Àngels [Aula Magna]

Qui té por  
de Marta Pessarrodona?
La flamant Premi d’Honor de les Lletres Catalanes és, per damunt de 
tot, una donassa. Una escriptora total que ha fet de pont entre la nostra 
literatura i el seu món anglosaxó i que, més enllà de la seva tasca en el 
terreny de la traducció, l’edició, la lluita feminista o el gènere memorialístic 
és, per damunt de tot, poeta. Algunes de les seves amistats que l’han 
acompanyada durant més de cinquanta anys de vida literària conversaran 
amb ella en aquesta taula plena de complicitats.

Estrena del documental El record de les absències de Toni Moreno.

Presentació i coordinació Àngels Gregori (@AngelsGregor)

Amb Pilar Aymerich, Karmele Marchante (@KMarchante), Marta Pessarrodona i  
Àlex Susanna (@Alex_Susanna)

Entrada amb invitació: www.tasantcugat.cat
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Dissabte 19 d'octubre
22.30 h · Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Recer d'amors. 
Nit de poesia LGBTQ catalana
Hi ha poètiques, com desitjos i maneres d'entendre el gènere i la 
sexualitat, que no sempre han tingut casa i categoria. Hi ha versos que 
demanen marges, recers, notes al peu de cada cos. Aquest és l'esperit 
de l'antologia Amors sense casa. Poesia LGBTQ catalana, que envairà 
diversos espais de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater aquesta nit 
de dissabte, en format íntim i reduït: poesia de prop per a parlar de les 
immediateses més fortes.
Presenta i coordina Sebastià Portell (@SebastiaPortell)

Amb Bel Olid (@bel_olid), Martí Sales (@itramselas), Encarna Sant-Celoni (@celoniverger),  
Mireia Calafell (@mireia_calafell) i Jaume Creus

Diumenge 20 d'octubre
12 h · Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)

Homenatge a 
Narcís Comadira
Homenatge a Narcís Comadira reuneix alguns dels seus amics més 
propers per llegir poesia: del mateix Comadira però també la seva pròpia. 

Durant l’acte, presentat per Àngels Solé, directora del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i conduït per Oriol Ponsatí-
Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, també es 
podrà veure una mostra d’obra artística de Narcís Comadira exposada 
expressament per aquesta ocasió.
Presenta Àngels Solé | Condueix Oriol Ponsatí-Murlà (@OPonsatiMurla)

Amb Narcís Comadira, Jordi Cornudella, Dolors Miquel (@dolors_miquel), Francesc Prat i 
Carles Torner (@ Carles_Torner)
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Diumenge 20 octubre
11 h · Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya (CRBMC)

Visita guiada a les 
instal·lacions del 
CRBMC

Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Reserva prèvia.

Es recomana reservar prèviament 
l’assistència de la manera següent:  
Per correu electrònic fins al divendres  
18 d'octubre: crbmc.cultura@gencat.cat 
o per telèfon fins al dissabte 19 d'octubre,  
a les 20 h: 93 590 29 70
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Dijous 24 d’octubre
19 h · Llar d’avis de la Parròquia

Un passeig per la 
poesia de Miquel 
Cabanas-Alibau
Pintor de professió i poeta de 
sentiment, l'autor de Voliaina va ser 
nomenat Mestre en Gai Saber per la 
seva obra literària. Cabanas-Alibau 
(1916-1995), a més, fou escollit 
Santcugatenc de l'any 1993 per 
l'Ajuntament de Sant Cugat, per la 
seva trajectòria humana i artística.
Amb Jordi Franquesa, Taller de poesia i Jordi 
Abadia Maranges, guitarra

Organitza Llar d’avis de la Parròquia

Dimarts 22 d’octubre
19 h · Biblioteca de Mira-sol Marta 
Pessarrodona

Suites de Carles 
Miralles
Hel·lenista, traductor i crític literari, 
Carles Miralles (1944-2015) va publicar 
una poesia pròpia amb un regust 
de terra, evocadora del seu tarannà 
d’humanista contemporani. Amb Suites 
de Carles Miralles, compartirem la 
lectura de la seva obra i la conversa 
d’aquells preludis universitaris fins més 
enllà del cap Súnion.
Amb Marta Pessarrodona, Francesc Parcerisas, 
Jordi Cornudella i David Castillo
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Dimecres 23 d’octubre
18 h · Museu de Sant Cugat

Sylvia Plath i  
Ted Hughes: dos 
monòlegs, un diàleg
Els poetes Sylvia Plath i Ted Hughes 
van anar adaptant el paisatge de 
l’un i el de l’altre per arribar a fer-
ne un de comú, que va resultar en 
un matrimoni de set anys, dos fills 
i una sèrie de llibres de poemes 
memorables que dialoguen entre 
ells. El diàleg entre els poemes d'un 
i altre és també un monòleg de 
cada un d'ells on, endinsats en un 
món quotidià i alhora místic, l'horror 
i l'amor s'uneixen per crear dues de 
les veus poètiques més destacables 
que hagin existit dins de la literatura 
anglosaxona.
Amb Núria Busquet (@NuriaBusquet) 
Presenten Francesc Parcerisas i  
Dolors Udina (@destret)

Organitza Càtedra Jordi Arbonès, Facultat 
de Traducció i d’Interpretació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (@TraduccioUAB), 
QUARKPoesia
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Dijous 24 d’octubre
18 h · Biblioteca de Mira-sol Marta 
Pessarrodona

Juguem amb els 
objectes, fem poesia 
visual
Activitat fotogràfica i narrativa  
que permetrà descobrir la relació entre 
les imatges i la paraula. S’observaran 
els objectes per transformar el seu 
significat i es fotografiaran buscant 
una composició visual interessant  
que suggereixi el treball poètic de 
Brossa. Finalment es confeccionarà 
un poema visual.

Places limitades. Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

A càrrec de CLICme

+7 
anys

@anybrossa
@fundaciobrossa
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Les fotografies de l’artista 
santcugatenca Amanda Bernal 
exploren paisatges interns i projecten 
la seva identitat, encapsulant el 
territori, deixant-se acariciar per 
l’orgànica del paisatge i les marees 
d’una presència latent que ens convida 
al diàleg. Veure les fotografies de 
Bernal és poder traslladar-se al lloc 
fotografiat amb els peus descalços.

Amanda Bernal (Barcelona, 1989) 
llicenciada en Belles Arts a la 
Universitat de Barcelona i màster 
en gestió cultural a IDEC-UPF, viu i 
treballa a Barcelona, però és Sant 
Cugat del Vallès la seva ciutat d’origen, 
on participa en diferents entitats i 
col·lectius, organitzant activitats dins 
l'àmbit de la fotografia, la gestió 
cultural i l’educació artística. Bernal 
compagina la co-direcció del Lumínic 
Festival (1r Festival de Fotografia 
de Sant Cugat), amb la realització 

de projectes educatius, encàrrecs 
fotogràfics i la producció d'obra pròpia, 
que basa en la fotografia i la poesia.

Les fotografies de "L’Esquerda" 
obren una bretxa entre l’ahir, l’avui i 
el demà. Col·lapsen el que vam ser, el 
que som i el que serem. És un viatge 
profund cap a la llum i la foscor, cap 
a un estat de trànsit, que planteja la 
fugacitat, la incertesa i l’oblit. La vida i 
la mort s’entrellacen creant un equilibri 
perfecte en què caminem sense caure. 
La voluntat d’atrapar l’intangible. Voler 
construir quelcom amb sentit, envoltat 
de foscor dins aquesta esquerda.

He donat tantes voltes,  
que torno a ser al punt de sortida.  
Potser aquesta pluja que cau m’ajuda 
esborrant les petjades i, sense pistes,  
refer el camí. Amanda Bernal

Bernal explora l’espai que trobem 
quan entreobrim els ulls per descobrir 
més enllà del que és evident als 

L’Esquerda – Amanda Bernal
nostres sentits. També ens parla de 
l’oblit, de la mirada cega, de la paraula 
incerta. Del que defuig i del que queda. 
Com descriuen José Manuel dos 
Santos i Antonio Soares, “del temps 
esdevingut, què passa i què roman, 
contemplant les seves configuracions 
i confrontacions, qüestionant les 
decepcions i els enigmes, i observant 
les seves paralitzacions i escapades”.

Són imatges per respirar antigues 
presències, tornar- se transparent i 
travessar totes les capes. Fins a un 
punt d’inici, tant se val quin.

M’endinso amb l’heura pel forat del pany. 
Quin vent m’ha dut a la porta del bosc? 
No hi ha senyals als arbres del tocom. 
El desig ha esfullat el cel sense resposta.  
Maria-Mercè Marçal

Bernal utilitza la fotografia com un 
catalitzador de la pròpia experiència, 
un oracle per travessar el punt 
temporal i poder viatjar a un altre 
estadi de la mateixa consciència, 
fugues i derives que es fan presents 
en la seva obra.

Per Bernal la fotografia és un mitjà 
d’autoexploració i resurrecció. 
Les seves emocions brollen de la 
contemplació, la cerca i la consciència 
per anar més enllà de la matèria 
fotografiada.

Es trasllada a paisatges salvatges, que 
és on se sent còmode per a poder 
crear. Espais naturals, que evoquen 
l’infinit, en què genera racons de 
contemplació on es mou d’una manera 
olfactiva, seguint un rastre o les pistes 
d’un joc, connectant durant hores 
amb l’indret. En altres moments, la 
fotografia la sorprèn de cop. I així les 

seves emocions i reflexions internes 
es transfereixen a les fotografies.

El blanc i negre discrimina el que és 
essencial en el paisatge, els volums 
i textures, les llums i les ombres 
d’aquella matèria primordial, la roca, 
l’aigua o la vegetació, evocant la 
universalitat i buscant que l’espectador 
s’empoderi de les fotografies i les 
utilitzi com a propi catalitzador.

Hi ha una clara decisió de l’entorn 
desitjat, una voluntat d’establir un diàleg 
amb el paisatge natural; no obstant això, 
sovint no hi ha una intenció simbòlica 
clara quan capta la fotografia i no és fins 
més tard al seu estudi que aquella pren 
sentit i és una decisió més visceral que 
no pas mental.

Bernal se serveix d’enquadraments 
tancats per fixar la nostra mirada en 
les textures de les roques, l’escuma 
d’una onada o les petites flors dins 
un gran matoll, endisant-se dins el 
paisatge amb tot el seu cos, formant-
ne part i perquè aquest li mostri les 
seves entranyes, com un regal en 
forma de sals de plata.

La imatge escollida com a portada del 
present festival és un núvol suspès 
sobre unes muntanyes. El núvol, com 
apunta Tacita Dean, “no es pot tocar, 
la seva forma canvia constantment i, 
si es pot considerar un objecte, mai 
es pot posseir”. D’aquesta manera, 
Bernal apunta cap a la memòria del 
temps esdevingut i posa de relleu el 
desposseir del territori i la mutabilitat 
de la matèria en una imatge trobada, 
irrepetible i eterna.

Germán Regueira i Amanda Bernal
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Divendres 25 d’octubre
19 h · Plaça de Miquel Ros  
(La Floresta)

Derives
Derives consisteix en la lectura 
dels poemes que conformen l’obra 
Deriva del dolor així com d’altres del 
mateix autor, Martí Purull i Raluy,  
en una mena de desconcert 
mínimament ordenat. Tot plegat 
empès per l’espurna creativa 
arrauxada i deliciosa d’un músic 
d’inspiració constant. Les fílies de 
poeta i músic apareixen de tant en 
tant per complementar el recital: 
Jesús Lizano, Vicent Andrés Estellés, 
Enric Casasses, Eduardo Galeano, 
Joan Vinyoli...
Amb Martí Purull i Raluy, poeta i Oriol Purull 
i Urrea, músic

Divendres 25 d’octubre
20 h · La Nau de Valldoreix

Música en la poesia 
de Màrius Torres
Màrius Torres, metge, poeta, melòman, 
és considerat com un dels nostres 
grans poetes del s. XX. Una vida curta 
marcada per la tuberculosi i ingressat 
en un sanatori als 25 anys on el dia 
a dia li permetia cultivar les seves 
afeccions: llegir, escriure, tocar el piano 
i passejar. En paraules de Jordi Pàmias 
“Màrius Torres fou un gran enamorat 
de la música. Si llegim amb atenció la 
seva obra, conclourem que la música li 
serví de consol, en els monòtons dies 
del sanatori; trobà en ella, sens dubte, 
el plaer estètic més pur”. Un concert en 
format de trio de dos violins i violoncel.
Amb el grup de cambra Arcattia,  
Lluís Heras, violoncel, Joan Morera  
i Quim Térmens, violins i Enric Arquimbau, veu

Organitza EMD de Valldoreix  
(@EMDCultura)

Divendres 25 d’octubre
19.30 h · Club Muntanyenc Sant Cugat

La poesia de 
Shakespeare
Conferència sobre la poesia de 
Shakespeare i lectura d'alguns 
poemes en anglès i català.
Amb J. M. Oroval, president de l'Associació 
Shakespeare i Amàlia Roig

Organitza Club Muntanyenc  
(@clubmuntanyenc)

Dissabte 26 d’octubre
12 h · Cafè Auditori

Al galop dels dies. 
Celebració de l'obra 
poètica de Josep 
Vallverdú
Josep Vallverdú és un dels grans 
sèniors de la literatura catalana 
contemporània. La seva obra ingent 
projecta una llarga ombra d'entrega a 
la llengua i a la creació que s'allargassa 
durant dècades de pàgines de novel·les,  
literatura per a infants i joves, assajos, 
memorialística. Al galop dels dies vol 
posar en valor una vessant de l'obra de 
Josep Vallverdú menys coneguda, la 
seva obra poètica, però que en  
els darrers anys ha brollat com una  
font generosa. 
Presenta i coordina Anton Not (@anton_not) 
Amb Carme Vidal, Eduard Batlle (@batlle_e), 
Laia Noguera, Meritxell Gené (@meritxellgene), 
Àlex Susanna (@Alex_Susanna)  
i Josep Vallverdú



22 23

Dissabte 26 d’octubre
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 Grup d'alumnes adolescents dels 
Tallers de Teatre Sílvia Servan 
Direcció Marta Uxan (@Martauxan)

Organitza Tallers de Teatre Sílvia Servan 
(@launiosc)

Aforament limitat  
Entrada amb invitació:  
www.centresculturals.santcugat.cat

Dissabte 26 d’octubre
18 h · La Galeria

El desig és foc i és 
gel: sempre crema. 
Homenatge poètic a 
Isabel-Clara Simó
Alcoiana de pro, dona compromesa 
amb els Països Catalans, escriptora 
i intel·lectural catalana, Isabel-Clara 
Simó, publica el seu darrer llibre 
de poemes La Mancança (2019). 
Acompanyada de dos dels seus amics 
més propers, el poeta Carles Duarte 
i la periodista Sílvia Cóppulo, podrem 
gaudir de la conversa sobre  
la trajectòria i la relació amb l’autora 
i la lectura dels seus poemes.
Amb Isabel Clara-Simó, Sílvia Cóppulo  
(@silviacoppulo) i Carles Duarte  
(@DuarteCarles)
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Dissabte 26 d’octubre
20 h · El Siglo [Sala 2] 

El nus la flor 
El nus la flor (2018) és un llibre i 
cedé d’Enric Casasses que inclou 
una suite de prop d'una hora de 
música original de Daniel Ariño 
sobre poesies del mateix llibre, i que 
alternen la veu parlada de Casasses 
amb la veu cantada de Maria Mauri, 
sempre acompanyats del piano 
del mateix Ariño. És un gran cicle 
de cançó i recitat en català d'estil 
eclèctic, en el qual s'integra des  
de l'impressionisme, el modernisme 
i l'espectralisme al jazz, el flamenc o 
el cabaret. 
Amb Enric Casasses (@e_casasses),  
Daniel Ariño i Maria Mauri (@elnuslaflor)

Diumenge 27 d’octubre
12 h · L'Ateneu

Festa poètica  
@versdonadona2
Celebrem i compartim el projecte  
@versdonadona2, tot passant 
de la virtualitat a la presència 
física. Volem que sigui un espai 
de trobada, acompanyades per 
poetes i amics, amb bona música. 
El projecte poètic s’adreça a dones 
creatives que llegeixen un poema 
d’una poeta dona que es penja al 
canal d’Instagram @versdonadona2.
A càrrec de Pepa Jiménez

Amb Ivette Nadal (@IvetteNadal)

Organitza Dones Creatives i L'Ateneu
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Dimarts 29 octubre
12 h · Teatre-Auditori Sant Cugat

Carola
Adaptació de la novel·la Feliçment, 
jo soc una dona de Maria Aurèlia 
Capmany.

Carola és un retaule magnífic de la 
societat catalana del segle XX.  
Una dona de mitjana edat decideix 
escriure amb la màxima sinceritat 
els records que guarda del seu 
periple vital. La lluita per intentar 
assolir la seguretat econòmica, i en 
últim terme la llibertat, sense l’ajuda 
dels homes. La trajectòria vital del 
nostre personatge és la d’una dona 
que lluita per la igualtat en una 
Catalunya convulsa.
Amb Anna Güell, actriu

Direcció Francesca Piñón

Producció Q-ARS TEATRE

Espectacle adreçat a l'alumnat  
de secundària i batxillerat

Diumenge 27 d’octubre
18 h · Escola de Música Municipal 
Victòria dels Àngels [Aula Magna]

Que jo soc jo
La tríada Formosa-Massip-Alavedra 
ens ofereix un recital intimista en què 
la música d’acordió complementa, 
sense interferir-hi mai, el batec de les 
paraules. Ara és el torn de Pere Quart, 
l’alter ego poètic de Joan Oliver, un 
escriptor sabadellenc polifacètic, 
traductor i home de teatre que, a més 
de compartir tots aquests trets amb 
Formosa, va ser-ne en vida no sols 
un bon amic, sinó que va brindar-li un 
mestratge gairebé paternal.
Amb Feliu Formosa, Cinta Massip i Joan 
Alavedra

Dimarts 5 de novembre
19 h · Biblioteca de Mira-sol Marta 
Pessarrodona

Curs Dir poesia
El curs tindrà lloc els dies 5, 12, 
19 i 26 de novembre. «Dir poesia» 
és un curs adreçat a les persones 
a qui els agradi la poesia i que 
vulguin conèixer les pautes, regles 
i secrets de la recitació del vers 
per experimentar-hi i gaudir-ne 
tot posant en veu alta poemes de 
poetes catalans contemporanis.

Amb Elies Barberà 
Places limitades. Cal inscripció prèvia  
a la biblioteca

Dimarts 29 octubre
19 h · Biblioteca de Mira-sol Marta 
Pessarrodona

Poe2sia: 
M. Dolors Coll i  
Empar Sáez
Amb M. Dolors Coll i Empar Sáez

Dimecres 6 novembre 
18 h · Arxiu Nacional de Catalaunya

El haiku i la tanka 
japonesa i la seva 
arribada a Catalunya
Amb Jordi Mas López

Organitza Arxiu Nacional de Catalunya i 
Consolat General del Japó a Barcelona

@CollaDeSabadell

Dimecres 30 d’octubre
19 h · Vilab

La poesia 
eròtico-amorosa  
de l'Antic Egipte
Viatge a la poesia de l’antic Egipte 
per conèixer la cultura, la literatura 
i el seus jeroglífics, amb la lectura 
i el comentari dels textos més 
representatius.
Amb Marc Orriols Llonch i  
Miquel Santaeulàlia Casas

Organitza 

@FerraterGabriel

©
 P

ac
o 

A
m

an
te



26 27

Dissabte 9 de novembre
21 h · Cafè Auditori

Una vetlada amb 
Andreu Vidal
Vetlada dedicada a escoltar la 
poesia d'Andreu Vidal (1959-1998), 
a partir d'enregistraments del 
mateix poeta i de les lectures  
de Maria Antònia Massanet i de 
Jaume C. Pons Alorda.  
Els enregistraments d'Andreu Vidal, 
inèdits fins ara, varen ser realitzats 
en companyia de diversos músics 
el 1984 i el 1997, pocs mesos 
abans de la seva mort. Han estat 
recuperats durant les tasques  
de documentació del documental 
"Què noms, Andreu Vidal?", que 
s'estrenarà a finals de 2019.  
En el curs d'aquesta vetlada 
oferirem també els enregistraments 
videogràfics de tres poemes 
enregistrats per TV3 el 1996.
Presenta i coordina Emili Manzano  
(@EmiManz)

Amb Maria Antònia Massanet  
(@antoniamassanet) i Jaume C. Pons Alorda  
(@jaumeponsalorda)

Divendres 8 novembre 
19.30 h · L'Ateneu

Aleteig
Quan la transformació social és també 
la íntima, quan no canviarem res 
fins que no ens canviem a nosaltres 
mateixes, quan la introspecció és la 
revolució definitiva, comença l'aleteig: 
poesia, dansa i música que dona 
ales al viure. Amb textos, música i 
coreografies pròpies.
Amb Clara Hosta, acordió i cajón,  
Lali Mateu (@lali_mateu), dansa i Aina Serra  
(@ainaserrajulia), poesia

Organitza Aleteig 

Dissabte 9 de novembre
12 h · Centre d'Art Maristany

La lliçó  
de Diògenes
Diàleg entre Víctor Sunyol, poeta 
present a l’exposició "La lliçó de 
Diògenes" i Àlex Mitrani que n'és 
el comissari. Les vinculacions entre 
arts visuals i poesia venen  
de lluny. A la llum de Diògenes, ens 
preguntarem sobre la pertinència 
contemporània de la simplicitat i 
la reducció radical, no només a la 
creació sinó a l’ètica. La poesia 
i l’art poden ser una forma de 
resistència o de revisió crítica dels 
excessos que defineixen la nostra 
època i hipotequen el nostre futur.
Amb Víctor Sunyol i Àlex Mitrani

Col·labora Centre d'Art Maristany  
(@centredartmaristany)
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Dissabte 9 de novembre
18.30 h · Casa Museu - Cal Gerrer

Homenatge a 
Marta Pessarrodona 
Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes
Amb Anna Miquel i Eduard Araujo

Organitza Fundació Cabanas  
(@fundaciocabanas)
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Dimecres 6 de novembre 
19.30 h · El Mesón

Grup de Lectura  
sobre Kavafis
Les altres dues sessions seran  
el 2 d’octubre i el 4 de desembre.
A càrrec de Jaume Almirall, a partir de les 
traduccions de Joan Ferraté.

Organitza 

@FerraterGabriel
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Lectura de poesia 

Club de lectura  
de poesia
El 18 i 25 de setembre i 2 d'octubre 
18.30 h · al pati de la Biblioteca Central 
Gabriel Ferrater

Saps que pots llegir poesia i, tot i no 
entendre-la, pots arribar a sentir-la? 
Saps que si no llegeixes poesia perds 
l’oportunitat de llegir textos que també 
t’aporten coneixement, entreteniment, 
evasió...?

Com endinsar-se en la poesia i no morir 
en l’intent... T’atreveixes a provar-ho?

Amb els poemaris de Marta Pessarrodona, 
Narcís Comadira i Enric Casasses 
Conductora literària Susanna Àlvarez  
(@susannlRodo)

Més activitats

Entre el dolor  
i la joia 
El lied romàntic alemany  
(Schubert, Schumann, 
Mendelssohn i Brahms)
Dissabte 16 de novembre 
19 h · Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels [Aula Magna]

Tot i que la cançó alemanya, o 
Volkslied, ja existia anteriorment 
al segle XIX, és gràcies als grans 
poetes del Romanticisme, Goethe, 
Schiller, Heine, Müller, entre d’ altres, 
quan la poesia alemanya arriba a 
cotes expressives desconegudes 
fins aleshores, i en conseqüència, el 
lied adquirirà una altra dimensió de 
la mà de compositors com Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Wolf, 
Brahms, etc. Tots ells aconseguiran 
elevar aquest gènere a nivells 
d’excel·lència, on text, línia melòdica 
i acompanyament es fusionaran 
perfectament en un tot.
Producció Estudiants de cant del Conservatori 
de Sant Cugat

Organitza Escola Municipal de Música Victòria 
dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat

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

Grup de lectura  
de poesia
El grup de lectura de poesia es reuneix 
habitualment el primer dimecres de cada 
mes a les 19.30 h al Mesón

L'objectiu és fer la lectura guiada 
d'un poemari, o bé per un especialista 
o, quan és possible, pel mateix autor. 
Pel grup de lectura de poesia han 
passat ja grans poetes com Lluís 
Calvo, Francesc Garriga, M. Antònia 
Massanet, Màrius Sampere, 
Marc Romera, Josep M. Jaumà,  
Anna Gual, Jaume C. Pons Alorda, 
Eduard Sanahuja, Vicenç Llorca,  
entre d'altres. 

Activitat gratuïta i oberta a tothom 

Organitza 

@FerraterGabriel

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 
dimecres de cada mes, a les 19.30 h, 
al Mesón podreu conèixer, conversar 
i  intercanviar opinions amb poetes 
contemporanis.
Activitat gratuïta i oberta a tothom

Organitza 

@FerraterGabriel

Lectures en ruta:  
els joves (no) llegiu
Lectures en ruta va adreçat a joves 
de 18 a 25 anys amb passió per la 
literatura i és un espai d'intercanvi 
i convivència entre joves que 
comparteixen el gust per la lectura. 

Per cloure els cinc caps de 
setmana per tot el territori, els joves 
participaran al Festival nacional de 
poesia concretament, a les activitats 
del dissabte 19 d’octubre.

Organitza

@lecturesenruta
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Propostes per als 
centres d'infantil i 
primària
Bagul 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 per a infantil i primària.

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).

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 Mirall trencat, 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.

Participa al  
Tot (és) Poesia
Aquesta activitat, organitzada pel 
Festival nacional de poesia a Sant 
Cugat, està adreçada a totes les 
persones aficionades a la poesia. 

La proposta és publicar una fotografia 
-o diverses- al vostre compte 
d’Instagram que reflecteixin la vostra 
manera d’entendre la poesia o de 
quina forma viviu i gaudiu del Festival. 
Un llibre, uns versos, un lloc, un poeta, 
un recital, un espai concret que aculli 
-o hagi acollit- un acte del Festival... 
Qualsevol detall que per a vosaltres 
signifiqui poesia i que pugui ésser 
fotografiat. Publiqueu-ho al vostre 
Instagram i etiqueteu el  
@totpoesia2019 o indiqueu el 
hashtag #FNP2019.  
El @totpoesia2019 s'anirà fent ressò 
al seu compte d’Instagram de totes les 
fotografies publicades, i setmanalment 
en farem una tria que es publicarà al 
web oficial del Festival.

Els autors de les fotografies 
seleccionades rebran dues invitacions 
per a la Nit de Poesia del Festival, que 
tindrà lloc el dijous 17 d’octubre a les 
20.30 h al Teatre-Auditori dirigida per 
Jordi Lara. Les fotografies podran 
ésser publicades fins al diumenge  
10 d’octubre a les 24 hores.
Col·laboren Anna Garcia Garay i Manel Turon

Més activitats

Trobada de 
programadors 
internacionals
Aquest any, i per primer cop, la 
Institució de les Lletres Catalanes 
i l’Ajuntament de Sant Cugat 
col·laboren amb l’Institut Ramon Llull 
per convidar quatre programadors 
internacionals al Festival nacional de 
poesia a Sant Cugat. Amb l’objectiu de 
fomentar la difusió internacional de  
la poesia catalana, i que els poetes 
de la literatura catalana participin 
a festivals internacionals, aquests 
programadors convidats coneixeran 
de primera mà les últimes tendències 
en poesia catalana contemporània. 
A banda d’assistir als diversos actes, 
els convidats també es trobaran 
amb crítics, periodistes i editorials 
de poesia que els ajudaran a tenir 
una idea més detallada de la poesia 
catalana. Els quatre programadors 
convidats són Dejan Matic, Treci Trg 
(Belgrad, Sèrbia), Lily Michaelides, 
Festival for Young Poets (Xipre), 
Maithé Vallès-Bled, Del Voix de la 
Mediterranee (Sète, França), Feline 
Streekstra, Rotterdam Poetry Festival 
(Rotterdam, Països Baixos)

´

@IRLlull



32 33

Exposicions

Les teves mans. 
Homenatge a Joan Brossa
08/10 – 30/11
Biblioteca Central Gabriel Ferrater  
[La Vitrina]

Comissària Carolina Camanyes
Organitza FIRART

Les teves mans. 
Homenatge a Joan Brossa
07/10 – 31/12
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona

Joan Brossa conreà diferents 
expressions artístiques com els 
poemes visuals; volia que les 
paraules fossin imatges.

Un grup d'artistes de FIRART 
interpreten, mitjançant les diferents 
disciplines artístiques, "Les teves 
mans" un poema d'amor.

Organitza FIRART

Brossa polièdric
09/10 – 09/11
Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori

L’exposició Brossa polièdric, 
concebuda per Judith Barnés, és una 
proposta pensada especialment per 
a donar a conèixer la trajectòria vital 
i professional del poeta. El conjunt 
vol penetrar en el procés creatiu 
de l’autor i fer entendre la seva 
producció com un tot indissoluble 
que defuig de qualsevol etiqueta.

Produeix Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de la Institució de les Lletres 
Catalanes

Trencaclosques poètics. 
Exposició interactiva  
per a infants
09/10 – 09/11
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona

Joc interactiu per a infants, per jugar 
i riure amb els versos, per resoldre 
poemes i gaudir amb la poesia.

Capses poètiques. 
Exposició interactiva  
per a adults
09/10 – 09/11
Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona

Exposició interactiva per a adults. 
Capses plenes d’objectes inspiradors, 
capses que amaguen poemes. Cada 
capsa és una trobada especial amb  
la poesia, cada capsa és una 
sorpresa poètica.

L’Esquerda 
d'Amanda Bernal
30/09 – 26/10
Biblioteca Central Gabriel Ferrater

La lliçó de Diògenes
21/09 – 23/11
Centre d’Art Maristany

Una proposta de comissariat que aplega 
una sèrie de treballs que comparteixen 
una constant transgeneracional  
en l’art català contemporani: reducció  
de mitjans, simplicitat fonamental i  
una economia que, paradoxalment, 
redunda en la intensificació dels valors 
estètics, al mateix temps que rebutja la 
retòrica i l’excés.

Ignasi Aballí, Mar Arza, Joan Bennàssar,  
David Bestué, Alfons Borrell, Luz Broto,  
Patrícia Dauder, Joan Furriols, Antoni 
Llena, Jordi Mitjà, Marc Monzó, Jordi 
Pablo, Guillermo Pfaff, Lucía C. Pino, 
Jaume Pitarch, Ivó Sans, Daniel 
Steegmann, Víctor Sunyol, Rubèn Verdú 
i Oriol Vilapuig.
Comissari Àlex Mitrani 
Produeix Centre d’Art Tecla Sala 
En itinerància pel Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya.

Candor i coratge. 
Testimonis documentals  
de les relacions Catalunya-
Japó al segle XX
02/10 – 31/01
Arxiu Nacional de Catalunya

A partir de la documentació que 
conserva l'Arxiu Nacional, la mostra, 
que es preveu itinerant, presenta 
diversos aspectes de les relacions 
culturals i comercials entre el Japó 
i Catalunya al llarg del segle XX. 
Assenyala també la influència de la 
poesia japonesa en la poesia catalana: 
inclou de manera destacada tankas de 
Carles Riba.
Organitza Arxiu Nacional de Catalunya i 
Consolat General del Japó a Barcelona.

Dona pedra vers
01/07 – 28/09
Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Exposició de llibres d’artista de  
M. Teresa Soler.

Proposta d’interpretació personal i 
molt delicada dels poemes de diverses 
poetes actuals: Maria Cabrera, Mireia 
Calafell, Míriam Cano, Teresa Colom, 
Yolanda Esteve, Àngels Gregori, Anna 
Gual, Gemma Gorga, Maria Antònia 
Massanet, Sònia Moll, Sònia Moya, 
Laia Noguera, Irene Tarrés, Silvie 
Rothkovic i Blanca Llum Vidal.

Els llibres estan realitzats amb 
diverses tècniques de gravat i 
estampació.
Produeix Festival Tocats de Lletra de Manresa
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Espais del Festival

Arxiu Nacional  
de Catalunya 
C. de Jaume I, s/n 
www.anc.gencat.cat

Cafè Auditori
Pl. de Victòria dels  
Àngels, 1

Biblioteca Central 
Gabriel Ferrater
Av. del Pla del Vinyet, 40 
Tel. 93 589 27 49

Biblioteca de 
Volpelleres  
Miquel Batllori
C. de Pau Muñoz, 3 
Tel. 93 565 70 77

Canals Galeria d'Art
C. d'Orient, 24 
www.canals-art.com

Casa de Cultura
C. de Castellví, 8 
Tel. 935 89 13 82

Biblioteca de Mira-sol 
Marta Pessarrodona
Pl. d’Ausiàs March, 2 
Tel. 93 565 70 97

Escola de Música 
Victòria dels Àngels
Pl. Victòria dels Àngels, 2 
Tel. 935 89 05 51

La Galeria
C. de Sant Jordi, 14 
Tel. 936 75 04 98

L'Ateneu 
Santcugatenc
Av. de Gràcia, 16 
www.ateneu.cat

Llar d'avis de la 
parròquia
C. de Valldoreix, 9 
Tel. 935 89 28 34

Llibreria Alexandria
C. de Villà, 10 
www.alexandriallibres.com

Llibreria Paideia
C. de Santa Maria, 12 
Tel. 936 74 03 14

Casa Museu -  
Cal Gerrer
C. de Santiago Rusiñol, 60 
Tel. 935 441 834

Casal TorreBlanca
Av. del Pla del Vinyet, 81-85 
www.centresculturals.
santcugat.cat

Centre d'Art 
Maristany
C. d'Àngel Guimerà, 2 
www.centresculturals.
santcugat.cat

Centre de Restauració 
de Béns Mobles de 
Catalunya
C. d’Arnau Cadell, 30
Tel. 935 90 29 70 

Club Muntanyenc 
Sant Cugat
C. de Sant Bartomeu, 11 
www.cmsc.cat

El Celler de Llibres
Rbla. del Celler, 25 
Tel. 936 74 96 59

El Mesón
Pl. d'Octavià, 6  
Tel. 936 74 52 28

El Siglo Mercantic
Av. Rius i Taulet, 120 
www.mercantic.com

Pl. Miquel Ros
(La Floresta)

Teatre-Auditori  
Sant Cugat
Pl. de Victòria dels Àngels, 1 
www.tasantcugat.cat

Pl. Lluís Millet
(Escales estació FGC  
Sant Cugat)

Vilab
C. de Sant Medir, 24

Llibreria Pati  
de llibres
C. de Xerric, 22 
www.patidellibres.com

Museu  
de Sant Cugat
Pl. de l'Om, 1 
www.museu.santcugat.cat

Nau de Cultura 
Valldoreix
Rbla. Mossèn Jacint 
Verdaguer, 36-46 
(Valldoreix)



Amb el suport de:

Mitjans de comunicació:

Amb la col·laboració de:

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. 

www.lletrescatalanes.cat
www.tasantcugat.cat
www.santcugat.cat

#FNP19

@festivalnacionaldepoesia

teatreauditorisantcugat
(Jordi García @localpres)

@fnpoesia

@FNPoesiacat

La programació del 19è 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 (Teatre-Auditori)  
Xavier Montoliu Pauli (Institució de les Lletres Catalanes)
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