


Joan Vinyoli
(1914-1984)
Celebrem, aquest any 2014, l’Any Vinyoli, en com-
memoració del centenari del naixement d’aquest 
gran poeta, que es va escaure el 3 de juliol del 
1914. Enguany també recordem el trentè aniversari 
del seu traspàs, esdevingut el 30 de novembre del 
1984. Aquest mateix any, el 84, Vinyoli publicava 
dos llibres importants dins la seva producció: Do-
mini màgic i Passeig d’aniversari. En aquest darrer 
—i, en concret, en l’últim dels poemes recollits—, 
l’autor hi evocava, a tall de testament, la seva íntima 
i profunda vinculació amb l’art de la poesia: “D’ençà 
d’aquell excés / totes les coses se’m canvien sempre 
/ en altres de millors, insòlites: si rocs, / en diamants; 
si didals, en campanes / tocant a festa; si agulles de 
cosir, / en parallamps d’acer, si cavallets de fira, / en 
constel·lacions”. 
Vinyoli va dedicar tota la seva vida a la poesia: ben 
mirat, en va fer la raó principal de la seva existència. 
No pas sense dubtes ni vacil·lacions. A diferència 
d’altres autors, que han tocat amb major o menor 
fortuna altres tecles de l’instrument literari, ell va 
especialitzar-se, de ben jove, en l’art del vers. El seu 
primer llibre és de l’any 1937, i duu el títol, tan sig-
nificatiu, de Primer desenllaç. Vinyoli era ben cons-
cient que aquesta de la composició poètica és una 
feina molt seriosa, que demana unes grans dosis 
d’intensitat i esforços a llarg termini. Va traduir Ri-
lke, que és, juntament amb Carles Riba, una de les 
seves figures tutelars, i la seva influència més fonda 
en la manera de mirar i d’entendre poèticament. I 
va escriure 17 llibres, amb algunes fites ben remar-
cables, no únicament en la seva trajectòria, sinó 
en la tradició poètica catalana recent, com és ara 
El Callat (1956), Tot és ara i res (1970), Vent d’aram 
(1976), Llibre d’amic (1977), A hores petites (1981) o 
Domini màgic (1984). Disset llibres que conformen 
l’excepcional relat líric d’una existència apassionada 
i, en algunes ocasions, també torturada (perquè la 
recerca de la bellesa i de la veritat sovint pot tenir, 
també, aquesta implicació). Per a ell, la poesia va ser 
un mètode de coneixement, o d’exploració, del món 
i d’ell mateix. Per a ell, la poesia va ser una via per a 
la investigació: ¿quina investigació? La de la realitat 
física i la de la metafísica, la del somni i la de la vigília.

XIVè Festival Nacional
de Poesia a SantCugat
En un any en què hem fet del 14, del 1714 i dels 300 
anys que separen aquesta data emblemàtica fins el 
2014, el nostre present, un símbol col·lectiu que ens 
permet saber qui som per saber on volem anar; el 
Festival de Poesia a Sant Cugat enceta la catorze-
na edició girant els ulls enrere i observant el camí 
que ens ha portat fins aquí. Alhora, vol emprendre 
un nou rumb introduint-hi canvis que el projectin 
cap al futur amb força i convicció. És per això que, 
recuperant l’essència dels seus orígens, aspirem a 
convertir-lo en el Festival Nacional de Poesia del 
nostre país que, a Sant Cugat, reuneixi les veus més 
representatives de les nostres lletres.  
El Festival ha tingut sempre com a objectiu primor-
dial donar visibilitat i veu als poetes de tot el domi-
ni lingüístic català i a la seva obra, des dels poetes 
més reconeguts a aquells que comencen. Que sigui 
la veu dels poetes la que arribi al públic, per això 
hem recuperat la “Nit de poesia” que es va posar en 
marxa ara fa 14 anys, la “nit dels poetes”, durant la 
qual seran distintes veus poètiques de tot el domini 
lingüístic català les que es convertiran en els actors i 
en l’eix central de tot el festival.
Amb aquests objectius el Festival s’estén de diu-
menge a diumenge i compta amb tota una multi-
plicitat d’activitats, lectures poètiques, recitals, ta-
llers de poesia, conferències, espectacles musicals, 
etc. adreçades a un públic ben heterogeni, perquè 
aspirem a que tothom pugui gaudir de la poesia, in-
fants, joves i adults, i pugui fer-ho en entorns ben 
diferents: llibreries, teatres, escoles, biblioteques, i 
també, per què no, a la plaça pública...
El Festival, però, vol també retre homenatge a grans 
poetes catalans de tots els temps amb la ferma vo-
luntat de preservar i donar a conèixer la seva obra. 
En aquesta edició, i coincidint amb el centenari del 
naixement de Joan Vinyoli, algunes de les activitats 
tindran com a objectiu la difusió de la seva poesia, 
perquè com escriu el també poeta Enric Casasses en 
el pròleg de l’obra completa vinyoliana: “Vinyoli no 
escriu per ambició o per pa, ni pel tremp ni pel trull 
de l’encant dels escenaris d’ivori, sinó per al cor se-
cret dels amants, per a l’home entre molts, per a tu”.
Que el 14è Festival Nacional de Poesia que tindrà 
lloc a Sant Cugat, s’empari també en aquesta divisa 
i arribi “al cor secret dels amants” de la poesia, tant 
de bo t’arribi al cor “a tu”, ciutadà, lector. 

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

Laura Borràs
Directora de la Institució de les Lletres Catalanes
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ACTES PREVIS

13 h
CELLER COOPERATIU 
[C. Sant Medir, 24]

Encara les paraules
JAZZ EN DIRECTE, VI I POEMES DE JOAN 
VINYOLI

Poesia, jazz i vi, entren en relació.
A partir d’una selecció de 20 poemes de Joan Vinyoli 
que aniran acompanyats de petits fragments musi-
cals interpretats pel grup de jazz Pau Terol Trio [Pau 
Terol (piano), Joan Terol (bateria) i Jordi
Mestres (contrabaix)], que lidera el pianista reusenc. 
Els poemes seran recitats pels membres del grup de 
rapsodes DO Reus, que dirigeix la poetessa Montse 
Farrés.
Tast de vins aportats per la DO Catalunya.
Amb el suport de la Xarxa Transversal.

*A les 12 h hi haurà una visita guiada a l’espai.

19:30 h
ARXIU NACIONAL DE CATALUNyA
[C. Jaume I, s/n]

L’aventura lírica i 
humana de Joan 
Vinyoli
Conferència a càrrec de Pep Solà, autor del llibre La 
bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli.

DIRà VINyOLI: Núria CaNdela
PRESENTA: JoaN Tres
ORgANITzEN: amiCs de la UNesCo 
Valldoreix-saNT CUgaT i ÒmNiUm saNT 
CUgaT

20 h
LOFT ESTUDI DE DOLORES MAyORgA
[C. Dr Murillo, 3]

Poesia al loft 
La poesia de Marta Pessarrodona, àngels gregori, 
Maria Antònia Massanet, Anna garcia garay, Teresa 
Colom i Sònia Moya amb cançons recitades d’Anna 
Maynes del grup “Cartoon Horses”,  la pintura de Do-
lores Mayorga i Marta Ballvé es troben per presentar 
el projecte Poesia al Loft.
Es presentaran també obres amb la tècnica acrílic i 
collage sobre fusta, de Dolores Mayorga i Marta Ball-
vé treballades a partir de la interpretació de diversos 
poemes on l’emoció és el nexe d’unió.

                    ORgANITzA: loFT

19:30 h
CASAL DE JOVES TORREBLANCA
[Av. Pla del Vinyet, 81]

Llençols estesos
Un passeig per la poesia de Joan Vinyoli a través de 
la mirada de la joventut. El descobriment de les seves 
paraules serà el  que els donarà l’energia per expressar 
emocions i sentiments amb la força de l’adolescència.
A càrrec del grup David Mamet dels Tallers de Teatre 
Sílvia Servan.

DIRECCIó: marTa UxaN
ORgANITzEN: Tallers de TeaTre sílVia serVaN

19:30 h
ÒMNIUM SANT CUgAT
[C. dels Marges, 31]

Grup de lectura
“Llegim Poesia”

Contraban de llum, de Maria Mercè Marçal 
La 2a part del treball tindrà lloc el 28 d’octubre

Entrada lliure

CONDUCTORA: maria aNTÒNia massaNeT

ORgANITzA: ÒmNiUm saNT CUgaT

Dg21S DC15O DV17O DS18O

DM14O
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19:30 h
LLIBRERIA PAIDEIA
[C. Santa Maria, 12]

D’estructura rebel
AMB ANTONINA CANYELLES I LLUÍS CALVO

21 h
TEATRE-AUDITORI SANT CUgAT
SALA ESCENARI
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

Barcelona / Roda de 
Ter (Crònica d’una 
amistat)
La correspondència entre Miquel Martí i Pol i Joan 
Vinyoli és la crònica d’una amistat. La relació entre 
els dos poetes va creixent fins a esdevenir amistat 
fraternal, i assistim al “naixement” dels poemes, al 
plantejament del procés de la creació literària i, al 
mateix temps, compartim les seves inquietuds pels 
petits problemes de la vida quotidiana i pels grans 
problemes del país i el tracte gairebé familiar dels dos 
poetes amb la malaltia i la mort.

INTÈRPRETS: Jordi Boixaderas, Jordi 
BosCH i llUís soler

PREU 10€
Venda d’entrades: www.tasancugat.cat

DM21O

JORNADA INAUGURAL

11:30 h
BIBLIOTECA CENTRAL gABRIEL 
FERRATER
[Av. del Pla del Vinyet, 40]

DEL 19O AL 9N

Visita comentada a 
l’exposició:
El “domini màgic” de 
Joan Vinyoli
L’exposició fa un recorregut a través de les etapes de 
la vida del poeta i la corresponent creació literària, 
perquè en Vinyoli vida i obra avancen ben travades 
l’una amb l’altra en una combustió vital autèntica i 
commovedora.

COMISSARIADA PER PeP solà i xaVier maCià

12:20 h

Joan Vinyoli: El riu 
encès
A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ ROMEA

Nat a les ombres, he clamat 
en la mortal planura: sé el vertigen 
de les estrelles, l’orba soledat. 
Sóc riu encès, fluint des de l’origen. 

Una passejada a través del món poètic de Joan Vin-
yoli, de la seva evolució humana i literària. Dues veus 
masculines i una veu femenina ens acostaran els 
textos més representatius de la seva trajectòria, tot 
oferint un trencadís que el públic haurà de recompon-
dre per tal d’arribar a copsar la veritable imatge de 
l’artista. Aprofitant la tendència de l’autor, en algunes 
de les seves èpoques, a utilitzar la mètrica regular i la 
rima, Miquel Pujadó ha musicat alguns dels seus poe-
mes i els interpretarà acompanyat per Joan Humet 
(contrabaix) i Manel López (acordió).

INTÈRPRETS: marTa aNgelaT, Jordi 
Boixaderas, miNgo ràFols i PeP riBas
MÚSICS: miQUel PUJadÓ, JoaN HUmeT i 
maNel lÓPeZ
DIRECCIó: Carles CaNUT

Dg19O 19 h
TEATRE-AUDITORI SANT CUgAT
SALA ESCENARI
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

La sang dels homes i 
les dones. Homenatge 
a Gabriel Ferrater
gabriel Ferrater és un autor que sempre somou 
la nostra literatura. Diferents poetes, joves i vete-
rans, diran poemes ferraterians i ens comentaran 
l’empremta que Ferrater ha deixat en la seva pròpia 
obra. 
Tot plegat constitueix una ocasió única per copsar, a 
través de veus actuals i contrastades, la força viva de 
l’obra ferrateriana. 
Amb Enric Casasses, Anna Ballbona, Carles Sanuy, 
Marc Romera, Sònia Moya, Lluís Calvo, Francesc 
Parcerisas, Jaume C. Pons Alorda i Irene Solà i el 
guanyador del 13è premi de poesia Sant Cugat a la 
memòria de gabriel Ferrater.

COORDINA: llUís CalVo

DL20O
19:30 h
LLIBRERIA ALEXANDRIA
[C. de Villa, 10]

La percepció dels 
sentits
AMB M DOLORS COLL I GLÒRIA COLL

Col·labora

12 h
TEATRE-AUDITORI SANT CUgAT
SALA ESCENARI
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

Inauguració del 14è 
Festival Nacional de 
Poesia a Sant Cugat
AMB GLOSSA A CÀRREC DE JORDI LLAVINA
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18 h
BIBLIOTECA DE MIRA-SOL
MARTA PESSARRODONA
[Pl. Ausiàs March, 2]

Pel camí de les 
paraules
ESPECTACLE FAMILIAR

Un recorregut per la vida del poeta Miquel Martí i Pol 
a través de les seves emocions, sensacions i vivències. 
Un muntatge fet amb imatges, figures, música i les 
paraules que ens porten pel seu camí. 
Diríem que les paraules no tenen límit d’edat. Ni que 
no s’entenguin totes, sonen com una música. 
Un espectacle ple de diferents llenguatges on cadascú  
pot copsar el millor que li convingui. 
Una producció de Marduix amb música de Cesc 
Miralta.

A CàRREC DE LA ComPaNyia mardUix

19:30 h
EL CELLER DE LLIBRES 
[Celler Cooperatiu, C. Sant Medir, 24]

D.O. Del vers al vi
amb Albert Benzekry
i Esteve Plantada

DC22O DJ23O
12 h
TEATRE-AUDITORI SANT CUgAT
SALA ESCENARI
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

L’etern mecanoscrit
Partint del relat 4.000 anys després de l’eternitat es-
crit per Salvador Oliva i Mecanoscrit del segon origen 
de Manuel de Pedrolo, la companyia La Impaciència 
ha creat un espectacle per a un públic juvenil i adult 
per tal de ressaltar la importància dels llibres, la utili-
tat de la lectura i la necessitat de conservar i estimar 
aquest patrimoni cultural universal. La dramatúrgia 
dels dos textos permet jugar amb uns personatges 
que troben en el llibre de Pedrolo una explicació per 
al seu món. 
De manera divertida, expliquen Mecanoscrit mentre 
reflexionen sobre el propi entorn. 
Les seves experiències i reflexions introdueixen un 
punt de vista crític sobre el món i les relacions socials.

[Espectacle per a alumnes de secundària]

ComPaNyia la imPaCiÈNCia
LITERATURA DE maNUel de Pedrolo I 
salVador oliVa

20 h
BIBLIOTECA CENTRAL gABRIEL 
FERRATER
[Av. del Pla del Vinyet, 40]

Construir un poema 
amb Gemma Gorga i 
Francesc Parcerisas  

21 h
TEATRE-AUDITORI SANT CUgAT
SALA ESCENARI
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

Maleïts poetes
L’actriu Sílvia Bel, acompanyada per la veu de Llúcia 
Vives i el piano de Carles Beltran, es capbussa dins la 
història més fosca i viva de la literatura, l’obra dels 
poetes “maleïts”.
Versos de passió, amor, ràbia i melangia, construïts 
pels autors que més han regirat les nostres vísceres. 
Poemes que mostren com és la humanitat. Hi 
escoltarem Baudelaire, Verdaguer, Blai Bonet, Miquel 
Bauçà, J.M. Fonollosa, Nicanor Parra, Sylvia Plath, 
Andreu Vidal, Carlos Edmundo de Ory i Josep Palau 
i Fabre.
Poetes que van viure al límit de la vida i que van des-
criure el seu temps sense sedassos, ni mordasses, ni 
topalls.

AMB: sílVia Bel, llúCia ViVes (VeU) i 
Carles BelTraN (TeClaTs)

PREU 10€
Venda d’entrades: www.tasancugat.cat

 

ACTES

21 h
TEATRE-AUDITORI SANT CUgAT
SALA ESCENARI
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

Nit de poetes: Música 
de paraules 
ENRIC CASSASSES, FELIU FORMOSA, ÀNGELS 
GREGORI, TERESA COLOM, ANTONINA 
CANYELLES, JEAN JOSEPH GOUZY  I FRANCA 
MASU. 

Del Rosselló a l’Alguer, de la Safor a les Illes, del Bar-
celonès a Andorra, set poetes de parla catalana, diran 
la seva poesia i ompliran de versos la sala escenari del 
Teatre-Auditori Sant. Víctor Obiols serà l’encarregat 
d’enllaçar les distintes veus poètiques acompanyant-
se al piano. Amb escenografia de David ymbernon.

MÚSICA I COORDINACIó: VíCTor oBiols
OBJECTES I POSADA EN ESCENA: d. ymBerNoN
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ACTES

DV24O
18 h
CANALS gALERIA D’ART
[C. de la Creu, 16]  

Joan Vinyoli: “Encara 
les paraules”
Un recital a dues veus: Joan S. Alós i Sònia guimerà, 
acompanyats al piano per Jordi Dalmau.

A CàRREC DE galeria de PoeTes

19:30 h
ESPAI LLUíS RIBAS
[C. de gorina, 13]

Poesia visual culinària
ymbernon va fer per primera vegada l’acció Poesia 
Visual Culinària a Vespella de gaià el 1999 (Premi 
Nacional d’Accions Artístiques). Entre màgia, cuina 
i poesia, assistim a l’elaboració sorprenent d’un plat 
on res no té a veure amb el que sembla, i on el con-
tingut i el continent dels aliments són una sorpresa 
rere l’altra.

A CàRREC DE DAVID YMBERNON

22:30 h
CAFÈ AUDITORI 
[Pl. de Victòria dels àngels, 1]

Alorda i Rocher fan 
Whitman
El poeta Jaume C. Pons Alorda ha invertit quatre anys 
en traduir les Fulles d’herba de Walt Whitman, un 
èxit de crítica i públic als Països Catalans. Ara arriba 
a Sant Cugat amb la música del guitarrista Dídac Ro-
cher. Junts faran gaudir d’una aventura extraordinària 
en què mots i cants s’uniran per celebrar la força del 
primer gran poeta modern.

DS25O
12 h
LLIBRERIA PATI DE LLIBRES
[C. Xerric, 22]

Miquel Desclot: El 
domador de paraules
Miquel Desclot és un dels poetes actuals que també 
escriuen poesia per a infants.
En Miquel juga amb la paraula i el vers, amb la musi-
calitat, la imaginació i el ritme. 

17 h
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
VICTÒRIA DELS àNgELS
AULA MAgNA
[Pl. de Victòria dels àngels, 2]

Els nens i nenes de 4 a 7 anys de l’Escola Municipal 
de Música Victòria dels àngels escoltaran i recitaran 
dites i poemes.
Faran volar la seva imaginació, expressaran els senti-
ments que els produeixen i s’hi inspiraran.
Experimentaran amb el so de la veu i els instruments 
per expressar amb música les vivències viscudes amb 
els textos poètics.

19:30 h 
LA gALERIA
[C. de Sant Jordi, 14]

No era lluny ni difícil
(ni la poesia de Joan 
Vinyoli ni la de Joan 
Margarit) 

Joan Margarit, poeta d’honor del Festival 2013, farà 
una revisió i lectura de la seva pròpia poesia i de la 
del poeta homenatjat enguany, que ell coneix molt 
bé: Joan Vinyoli.

El domador de paraules. Poesies incompletes és l’últim 
llibre de poesia infantil de Miquel Desclot, editat per 
La Galera.

20:30 h 
POU D’ART
[C. de Balmes, 35]

Inauguració de 
l’exposició Cercant 
poesia de Cèlia Conesa
L’artista Cèlia Conesa ens fa entrar dins la poètica 
habitual de la seva obra. Ara però, també a través 
d’algunes poesies de Mercedes Real. Les veladures, 
els tons suaus ens fan entreveure aquesta necessitat 
de buscar i trobar, trobar i seguir buscant...

21 h
CASA DE CULTURA
[Jardins del Monestir s/n]

Vinyoli: la petita casa 
de mi mateix
Joan Vinyoli va fer una contribució fonamental a la 
poesia catalana i universal del segle XX. Ara Mercè 
Sampietro, amb la paraula, i Eduard Iniesta, amb la 
seva música, ens ofereixen un emocionant recorregut 
a través de la vida i l’obra del poeta.
Un recital de poesia, amb una posada en escena sen-
zilla i imatges suggerents captades i elaborades per 
Juan Millares.

DIRECCIó: merCÈ samPieTro
AUTOR: JoaN ViNyoli
INTÈRPRETS: merCÈ samPieTro (iNTerPre-
TaCiÓ) i edUard iNiesTa (gUiTarres, iNs-
TrUmeNT de doBle Corda i VeU)

PREU 10€
Venda d’entrades: www.tasancugat.cat
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22:30 h
BIBLIOTECA CENTRAL gABRIEL 
FERRATER
[Av. del Pla del Vinyet, 40]

Com nos tornem!
Espectacle delirant protagonitzat per Isabel Castro, 
una de les darreres declamadores de la vella escola, 
que recupera aquelles poesies d’abans... dites com 
abans.
Amb un estil entranyable i grotesc, fa un repàs a la 
història de la poesia catalana i universal, de la més 
xarona a les darreres expressions polipoètiques: de 
Verdaguer a Apel·les Mestres, de Baudelaire a Lorca, 
de Teodoro Baró a Enric Casasses. 

INTERPRETACIó: isaBel CasTro (gisela 
FigUeras)
IDEA I DRAMATÚRgIA: Jordi lara
COMPANyIA BUBUliNa TeaTre

Aquest espectacle es repetirà diumenge 26 
d’octubre a les 18h

*Aforament limitat, caldrà recollir les 
invitacions a la biblioteca a partir de l’1 
d’octubre.

ACTES + POESIA

Dg26O
11:30 h
CELLER COOPERATIU
[C. Sant Medir, 24]

Cloenda
A través de Vinyoli de 
Xavi Múrcia
Espectacle-concert a partir de la interacció entre 
Xavi Múrcia i la poesia de Vinyoli. 

xaVi múrCia (VEU I gUITARRES)
alBerT Vila (BAIX, CONTRABAIX, PROgRAMA-
CIONS I BANJO)
xarli oliVer (BATERIA, PERCUSSIONS, gUITA-
RRó I VEU)

12:30 h

De Vergés a Vergés 
Aquest any ens han deixat dos grans poetes de les 
lletres catalanes, el barceloní Joan Vergés i el tortosí 
gerard Vergés. Ambdós havien estat poetes d’honor 
del Festival, que aquest any els vol recordar a través 
de la seva poesia dita i cantada.
Diran gerard Vergés els poetes Cinta Massip i Albert 
Roig, el cantarà Montse Castellà.
Diran Joan Vergés els poetes Víctor Obiols i Montse-
rrat Vergés, cantarà la seva poesia Toti Soler.

PRESENTA: laUra Borràs

DM28O
19:30 h
ÒMNIUM SANT CUgAT
[C. dels Marges, 31]

Grup de lectura 
“Llegim Poesia”

Contraban de llum, de Maria Mercè Marçal 
CONDUCTORA: maria aNTÒNia massaNeT

ORgANITzA: ÒmNiUm saNT CUgaT

DC29O
19:30 h
BIBLIOTECA DE MIRA-SOL
MARTA PESSARRODONA
[Pl. Ausiàs March, 2]

Les meves poetes.
Marta Pessarrodona

DJ30O
19:30 h
DTERRA gALERIA-TALLER
[Av. Josep Anselm Clavé, 9 ]

Vinyoli, veu sorgida del 
fang que cerca joies, 
amb amics i mestres
Una lectura de poemes d’un autor compromès i con-
trovertit, Joan Vinyoli, acompanyat pels seus amics, 
gabriel Ferrater i Miquel Martí i Pol, sota l’ombra dels 
seus mestres, Carles Riba i Rainer Maria Rilke.
Amb les veus de Joan Berlanga, Marta Jener i Marta 
Uxan i la música de Joaquim Safont-Tria (teclats).
Selecciona els poemes i coordina l’acte Eduard Jener.

ORgANITzEN: dTerra galeria-Taller

DS8N
17 h
LLAR D’AVIS DE LA PARRÒQUIA
[C. Valldoreix, 9]

Veus
A CÀRREC DE TUIJO CLOWN CIA.

Espectacle clown per a tots els públics.
A través del joc i l’humor arribarem al món de Mô.
Allà no hi ha paraules, i compartint soledats, ens 
farem còmplices i vulnerables.
La poètica del senzill ens recorda que la bellesa és allà 
on vulguem mirar, recuperant la capacitat
d’estimar.

INTERPRETACIó: eliseNda rUé gÒrriZ
DIRECCIó: VirgiNia melgar
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EXPOSICIONS EXPOSICIONS

BIBLIOTECA CENTRAL gABRIEL 
FERRATER
[Av. del Pla del Vinyet, 40]

DEL 19D AL 9N

El “domini màgic” de 
Joan Vinyoli
L’exposició fa un recorregut a través de les etapes de 
la vida del poeta i la corresponent creació literària, 
perquè en Vinyoli vida i obra avancen ben travades 
l’una amb l’altra en una combustió vital autèntica i 
commovedora.

COMISSARIADA PER PeP solà i xaVier maCià

ESPAI EXPOSITIU LA VITRINA
DEL 19O AL 29N

On van les paraules?
El poeta Joan Vinyoli pensa com un manobre (com 
titula un dels seus poemes) que construeix els seus 
punyents i exquisits poemes, paraula a paraula, acon-
seguint una obra poètica edificada amb esforç i senti-
ments, com un formidable temple.

ORgANITzA: FirarT

El col·lectiu també serà l’encarregat de crear uns 
punts de llibre que es distribuiran a les llibreries de la 
ciutat durant els dies del Festival.

CASA DE CULTURA
[Jardins del Monestir s/n]

DEL 8O AL 26O 

Entre el cel i la terra.
Poesies il·lustrades
Exposició col·lectiva formada per cinquanta-tres 
quadres que combinen poemes de Josep Santesma-
ses i Ollé amb il·lustracions d’un conjunt d’artistes. 
En aquest diàleg entre art i paraula, les obres versen 
sobre temàtiques vinculades amb el temps estacio-
nal, la natura o els conreus en formes descriptives, 
interpretatives o simbòliques. 

‘Josep Santesmases és un observador atent, alhora 
serè i commogut, de la terra i del cel, dels cicles dels 
dies i dels mesos, dels arbres i les estrelles. Ens en fa 
un do de paraula que, acompanyat màgicament del 
traç de l’art, ens els desa al cor.’ [Carles Duarte]

POU D’ART
[C. de Balmes, 35]

DEL 25O AL 10D

Cercant poesia.
De Cèlia Conesa
L’artista Cèlia Conesa ens fa entrar dins la poètica 
habitual de la seva obra. Ara però, també a través 
d’algunes poesies de Mercedes Real. Les veladures, 
els tons suaus ens fan entreveure aquesta necessitat 
de buscar i trobar, trobar i seguir buscant...

BIBLIOTECA DE CIÈNCIA I TECNOLOgIA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA
[Edifici C sud - 08193 Bellaterra]

DEL 13O AL 30N

De dilluns a divendres de 8.30h a 21h als 
expositors de l’entrada de la biblioteca i en 
diferents espais de la biblioteca

Exposició “Ciència i 
poesia”
http://pagines.uab.cat/cienciaipoesia/
Exposició organitzada per la Biblioteca de Ciència 
i Tecnologia amb la col·laboració dels professors/
poetes David Jou, Jaume Terradas i Xavier Xarles.

BIBLIOTECA DE MIRA-SOL
MARTA PESSARRODONA
[Pl. Ausiàs March, 2]

Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h; de dilluns a 
divendres, de 16 a 21 ; dissabtes, de 10 a 14 h

DEL 13O AL 4N

Maria Aurèlia 
Capmany. Dona, 
escriptora i ciutadana
Amb motiu del 20è aniversari de la mort de 
l’escriptora M. Aurèlia Capmany, la Diputació de Bar-
celona ha produït l’exposició amb l’objectiu de recor-
dar el paper que jugà M. Aurèlia en múltiples camps 
d’acció: com a defensora de les dones, impulsora de 
projectes teatrals, escriptora i persona compromesa 
en l’àmbit social, polític i cultural.
Aquesta exposició, que ha estat impulsada per la 
Fundació M. Aurèlia Capmany, fa un repàs de la vida 
i les diferents facetes de l’autora i ens situa al mateix 
temps en la història política d’aquells anys.

TEXT: Jordi FoNT

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 19D AL 30N

Vinyoli, sempre Vinyoli
Els alumnes d’Entretallers, de les especialitats de gra-
vat, ceràmica i escultura posen una mirada poètico-
artística sobre l’obra de Joan Vinyoli.

  

CrisTiNa segUra
Fotogravat sobre planxa d’alumini
25 x 12 cm sobre paper Super Alfa de 250 grams
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Els alumnEs dEl TallEr TrianglE, 
arTEfakTE (EnTrETallErs) Exposaran

Els sEus TrEballs a difErEnTs
boTiguEs dE la ciuTaT duranT Els

diEs dEl fEsTival



Tot Po-e-si@ 2014
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.  Els poemes poden ser sobre el tema que més 
us interessi i que desvetlli la vostra faceta més lírica. 
Tan sols cal que publiqueu les vostres creacions a la 
pàgina de Facebook del Tot Poesia.
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
#totpoesia2014.
Setmanalment es farà una tria d’entre tots els poe-
mes 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 
19 d’octubre a les 24 h (però us recomanem que no 
espereu fins al final). 
 
HI COL·LABOREN: aNNa garCia garay i 
maNel TUroN. amB el sUPorT del ToT 
saNT CUgaT.

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 14è Festival Nacional 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.

Poesia als centres
Educatius de primària
Baguls de poesia
Aquesta activitat poètica, duta a terme per Carme 
Serret, fa circular quatre baguls plens de llibres de 
poesia per les escoles de Sant Cugat. L’activitat 
es complementa amb la visita 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’infant 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 
treballant. Contes farcits de poemes, petites rimes 
i cançons. Tot això, complementat amb un suport 
visual atractiu.
Hi ha també un apartat interactiu, on l’estudiant
pot crear les seves pròpies rimes fins a la construcció 
visual d’un petit poema.
Els poetes amb els quals es juga són Pere Quart 
Bestiari, Miquel Martí i Pol Per molts anys i Bon profit i 
Olga Xirinacs Marina i Cavall de mar.

ATENEU SANTCUgATENC
[pl. de Pep Ventura, 1 ]

De dilluns a divendres de 9:30h a 13h i de 
16:30h a 20:30h

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 de la llibreteca, 
et sorprendrà!

Es podran comprar lEs EnTradEs
dEls EspEcTaclEs dE pagamEnT a 

www.TasanTcugaT.caT o a
lEs TaquillEs dEl TEaTrE-audiTori.

18 19

+ ACTIVITATS



CONTRAPORTADA

www.lletrescatalanes.cat
www.tasantcugat.cat
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Organitzen:

Amb el suport de:

Segueix-nos a: #poesiastc

Amb la col·laboració de:


