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10.30 h Presentació_ Local Cultural

11.00 h Recital poètic. Jordi Valls i Glòria Coll _ Local Cultural

Els poetes Jordi Valls i Glòria Coll ens recitaran poemes en honor al gran 
poeta Josep Palau i Fabre i també ens recitaran les seves pròpies obres 
acompanyats per musics de l’Escola de Música de Montblanc. 

Glòria Coll i Domingo (Riudoms, Baix Camp, 1988). Escriptora i música. 
En el camp de la poesia ha publicat: Oda als objectes (2013), Territori inhabi-
table (2015). Publica relats curts a la revista de Centre d’Estudis Riudomencs 
Lo Floc des del 2008 i ha col·laborat a revistes 
literàries com Pèl Capell o Poetari. Ha partici-
pat en festivals de poesia com ara el Festival  
Nacional de Poesia de Sant Cugat (2014) o en 
la Festa de la Poesia de Sitges (2015).

Ha guanyat els premis literaris: accèssit al Premi 
Gabriel Ferrater de Poesia de Reus (2009). Pri-
mer premi al 13è Concurs de Poesia Curta de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (2010) Ama-
deu Oller de poesia “Oda als objectes” (2013). 
Miquel Martí i Pol, “Territori inhabitable” (2015).



Jordi Valls i Pozo (Barcelona, 1970). És poeta i assagista. En el camp 

de la poesia ha publicat, D’on neixen les penombres (1995), Natura mor-

ta (1998), Oratori (2000), La mel d’Aristeu (2003) La mà de batre (2005), 

Violència gratuïta (2006), Última oda a Barcelona (2008) amb coautoria de 

Lluís Calvo, Felix Orbe (2010), Ni un pam de net al tancat els ànecs (2011), 

Mal (2014), L’illa misteriosa (2015), Guillem Tell (2016).

Ha guanyat els premis Martí Dot, Vila de Martorell, Senyoriu d’Ausiàs March, 

Gorgos, Grandalla i els Jocs Forals de Barcelona, esdevenint el primer 

poeta de la Ciutat en el període 2006-2007. 

Finalment ha rebut El Premi Literari de Cada-

qués-Rosa Leveroni de poesia 2014, amb L’illa 

misteriosa.

En el camp de l’assaig ha participat en el “Mono-

gràfic sobre Vicent Andrés Estellés” de la Revista 

Reduccions núm. 98/99 (2011), “L’única certesa. 

Primer simposi Màrius Sampere” (2008) i, ín-

tegrament, en el “Retrat de Montserrat Abelló” 

(2010).



Escola Municipal de Música “Josep Porter i Rovira” de Montblanc, centre 

municipal en conveni amb la Generalitat de Catalunya, amb 35 anys d'an-

tiguitat, ofereix formació musical reconeguda oficialment als alumnes de la 

comarca de la Conca de Barberà. L'escola ofereix les especialitats de pia-

no, violí, violoncel, guitarra, clarinet, flauta, trompeta, saxòfon, bateria i cant.

El centre participa activament en els actes culturals del poble i de la co-

marca organitzant diferents esdeveniments musicals protagonitzats pels 

seus alumnes i professors: audicions, trobades, concerts i intercanvis. Són 

oportunitats de potenciar el treball en grup i conviure amb músics d'altres 

indrets, totes experiències importants també en el procés d'aprenentatge 

i perfeccionament dels estudis musicals.



12.30 h Dallonses _ Local Cultural

Si sumem les paraules festa, glosa, poesia i entorn, el resultat que obtenim és 
Dallonses. Un espectacle dinàmic que casa, pel civil, la festa amb la poesia. 

Dallonses és una glossada a la catalana acompanyada amb música adaptada 
a les necessitats líquides de principis del segle XXI. Els glosadors encoixinats 
per una petita formació de músics versen sobre la gent del carrer, sobre 
l'actualitat social i cultural del nostre país anant de la mà dels grans poetes 
de la nostra cultura que van traient el cap pel lloc més inesperat suggerint 
idees i forçant ritmes.

Mireia Mena i Guillem Ballaz amb el grup Dallonses, el qual, es basa en tres puntals. 
El primer és la cultura d'arrel amb la glosa i la música que l'acompanya. El segon és 
teixir un canal entre la poesia popular i la dels grans poetes catalans. Per últim teixeix 
complicitats amb el territori que acull la proposta vinculant gent i entitats de l'entorn.



Nota: La reserva és només efectiva quan s’ha adquirit el tiquet  
o s’ha fet l’ingrés amb l’import corresponent dels tiquets  
adquirits. Places limitades per rigorós ordre de pagament.



14.00 h  Fideuà popular_ Carpa Forès Poesia i Música

Es poden adquirir els tiquets de la fideuà popular fins el dilluns 

29 de maig a les 14:00h a l'Ajuntament de Forès, o bé emplenant el 
formulari web i posteriorment fent un ingrés al compte bancari que se 
us indicarà. 

Menú adult, 12€
Amanida, fideuà, fruita del temps, pa, vi, aigua i cafè.  
Got, plat i coberts reutilitzables.

Menú infantil (fins a 12 anys), 6€
Fideuà, aigua i fruita del temps.  
Got, plat i coberts reutilitzables.



Durant la jornada

- Exposició gràfica de “Josep Palau i Fabre”
  _ Local Cultural. 

- Llibreria la Baldufa de Montblanc 
  _ Davant de l’Ajuntament

- 5a trobada de punts de llibre a Forès  
  _  Davant de l’Ajuntament
  Associació literària l’Escarritx. De 10.00 h a 13.00 h. 
Els participants seran obsequiats amb un punt de llibre 
commemoratiu del VIII Forès Poesia i Música i diferents 
punts de llibre inèdits de les set anteriors edicions del 
certamen cultural Forès Poesia i Música.

- Servei d’entrepans i begudes.
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17.00 h  Cris Juanico  _ Carpa Forès Poesia i Música

Cris Juanico presenta F(a)usta.

Una nit f(a)usta és més que un concert, és un viatge d'emocions i reflexions per 
fer sentir al públic plenament protagonista, compartint una història plena de 
paisatges, somnis, amor i vida.

Cris Juanico puja a l'escenari envoltat de la sonoritat de la corda i de la guitarra 
per presentar el seu treball discogràfic F(a)usta. Així, la veu vellutada de l'illenc 
desprèn més que mai aires de mar, de bosc, de Mediterrani, amb el resultat 
d'una proposta sonora orgànica, càlida, preciosa, amb olor i textures de natura.

Amb aquest discurs musical i amb una decidida intenció que les creacions 
llueixin al màxim, l'artista ha cuidat la posada en escena del concert i s'ha posat 
en mans de l'actor i director de teatre David Pintó, amb qui ha polit al detall 
aquest espectacle.

Llum, interpretació i elements escenogràfics sumats a la proposta musical per 
crear un directe estimulant, generós i fer d'un concert un espectacle molt especial.





19.00 h  Montse Castellà _ Local Cultural

Montse Castellà, neix a Tortosa el 1976, va créixer connectada amb 
la terra i la naturalesa, a les Terres de l'Ebre, motiu que li ha marcat el seu 
activisme i la seva música. Va estudiar cant i guitarra al Conservatori de 
Tortosa, al Monestir de Montserrat, l'Escola Eòlica i al Taller de Músics de 
Barcelona.

Es dedica professionalment a la música des de l'any 1998 i ha estat cantant i 
guitarrista a diferents formacions i orquestres, a més d'haver estat membre 
dels cors de càmera Flumine i Tyrichae. 
Ha participat en els festivals Barnasants, Tradicionàrius, Entrecultures i 
Atempo, entre d'altres. 

Montse Castellà en aquesta ocasió ens presenta el seu quart disc, DUNES: 
Un poema és com una duna: acumula arena generada pel moviment de 
l'aire, que crea capes suaus i uniformes. La sorra són les paraules. La música 
és el vent que les mou i els hi dóna forma. Dunes mòbils, fràgils com l'Illa 
de Buda del seu Delta de l'Ebre natal, dunes que es menegen al ritme de la 
música, en un ball interminable, de creixement i adaptació, de compondre i 
reescriure, de caminar acomodant-se a les condicions de vida de cada vers. 
El vent les moldeja però el desert continua immutable. Un serpenteig ama-
ble. Un vals lent. Una conversa entre literatura i la música. Paisatge natural. 
Paisatge humà. Paisatge musical.





22.30 h  Gossos _ Carpa Forès Poesia i Música

GOSSOS PRESENTA ZENIT
“El reflex d’una generació, la culminació d’una carrera musical”

Gossos va estrenar el passat mes de setembre un nou àlbum anomenat 

ZENIT, que simbolitza la culminació d’una carrera musical amb la combi-

nació perfecta de totes les seves etapes dins un sol disc. 14 cançons que 

pretenen explicar què és el ZENIT: el punt més alt de la seva vida i la seva 

carrera. En les cançons hi podem trobar la suma del bo i millor del grup en 

aquests 23 anys de camí.

“El nou àlbum anirà acompanyat d’una gira lluminosa i fresca, tal i com és el disc”

Gossos planteja ara un concert molt més enèrgic per retornar als grans 

espais i festivals del país. Un concert per públic familiar i de totes les edats. 

Un repertori dinàmic, el millor d'aquest últim disc mesclat entre les cançons 

més importants que han format part de la trajectòria del grup. Una alenada 

de pop rock, les melodies de sempre. Un espectacle potent i diferent entre 

tot aquesta fornada de mestissatge que podem escoltar i gaudir arreu.
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