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La Nit de Poetes es farà a lAuditori Irla per la pluja

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

La Nit de Poetes de Girona, prevista per divendres vinent, dia 15, se celebrarà a lauditori Josep Irla i a la sala
Carles Rahola de ledifici de la Generalitat, en lloc del pati de les Magnòlies com era tradicional. Les previsions
de pluja i mal temps anunciades pels meteoròlegs precisament a partir daquest divendres han fet decidir els
organitzadors de la vetllada de canviar despai, tot mantenint lhorari (les 9 del vespre) i el programa.    La Nit
de Poetes, promoguda per lAssociació Amics de la Unesco de Girona, homenatjarà aquest any el poeta,
dramaturg, assagista i especialista en lobra de Picasso Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008), dins els
actes de commemoració del seu centenari. Lespectacle, que centrarà tota la segona part, serà a càrrec de
lactor Martí Peraferrer, a partir duna tria de poemes de Lluís Lucero. En la primera part de la vetllada, després
que els guanyadors dels Jocs Florals escolars de Girona llegeixin els seus poemes, serà el torn dels poetes
davui convidats en aquesta edició: Carles Camps Mundó, Henar Galán, Àngela Ribas i Josep M. Fulquet. La
secció dedicada al poeta de sempre celebrarà aquest any lobra del poeta israelià Iehuda Amikhai (Würzburg,
1924-Jerusalem, 2000), que es podrà escoltar tant en hebreu com en català, a partir de la traducció de Manuel
Forcano.
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Inauguració exposició ''Encontres amb l'Alquimista", dissabte 16 de setembre
a les 12h

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

"Encontres amb l'Alquimista. Josep palau i Fabre" Inauguració Exposició 16 de setembre a les 12h . Fundació
Palau    Un projecte dexposició a lentorn de lobra de Josep Palau i fabre, en concret del seu poemari LAlquimista.
Un projecte promogut pel grup de recerca Escafandre, subscrit a lAssociació Cultural lEspantaocells i
Comissariat per lÀngels Rosés Escafandre, és un grup heterogeni i canviant dartistes de diferents disciplines
que sapleguen a lentorn dun projecte comú, en [] [+ info] Fundació Palau /C.Riera, 54 /08393 Caldes dEstrac
/ Tel. 93 791 35 93 / Fax: 93 791 27 51 fundaciopalau@fundaciopalau.cat www.fundaciopalau.cat  
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XXIV Nit de Poetes a Girona

Martes, 12 de septiembre de 2017

La primera part, coordinada per Lluís Lucero, es titula Poetes d'avui ( i de sempre) i hi participaran Carles
Camps Mundó, Henar Galán, Àngela Ribas i Josep Maria Fulquet. El Poeta de sempre serà l'hebreu Iehuda
Amikhai. A la segona part s'homenatjarà Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008) amb motiu del centenari
del seu naixement. Dramatúrgia i direcció: Martí Peraferrer. Tria de poemes: Lluís Lucero.    També hi
participaran els guanyadors dels Jocs Florals Escolars de l' Ajuntament de Girona 2017 (categoria secundària
postobligatòria): Maria Prat (Flor Natural) de l' INS Jaume Vicens Vives i Júlia Blancafort (Englantina) i Núria
Sebastià (Viola) de l' Escola Les Alzines.
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Encontres amb l'Alquimista

Lunes, 11 de septiembre de 2017

dibuixos claudi La Fundació Palau ens informa de la inauguració de l'exposició "Encontres amb l'Alquimista".
Encontres amb lAlquimistasetembre 16 @ 6:30 pm - novembre 11 @ 6:00 pm     Un projecte dexposició a
lentorn de lobra de Josep Palau i fabre, en concret del seu poemari LAlquimista. Un projecte promogut pel
grup de recerca Escafandre, subscrit a lAssociació Cultural lEspantaocells i Comissariat per lÀngels Rosés
Escafandre, és un grup heterogeni i canviant dartistes de diferents disciplines que sapleguen a lentorn dun
projecte comú, en aquest cas, el desig daprofundir en lobre de Palau i Fabre, cercant diferents punts de vista
i provocant diàleg. Els participants ens reunim sota una proposta de diàleg, de trobada, de ressonàncies amb
el poeta a traves dalgun del seus poemes o be dun conjuntCom no pot ser daltre manera, un diàleg obert,
que ens meni a lobra amb total llibertat artística, travessant diverses disciplines i llenguatges que itinèrin amb
el que ens diu Palau. Els artistes participants son:Xavier Alsina, Antoni Carné, Núria Dardinya i Daniel Perez
, Marta Castelar, Carme Castellvi, Anet Duncan, Verònica Gonzalez, Teresa Gómez Martorell, Jaume Guardis,
Ona Mestre, Jaime Moroldo, Tomàs Pariente, Stefano Puddu, Anna Maluquer, Àngels Rosés, Núria Rossell,
Jordi Sarrate, Pepa Vila. "Encontres amb l'Alquimista" Inauguració Exposició 16 de setembre a les 18:30h .
Fundació Palau     Inici: setembre 16 @ 6:30 pm Finalització: novembre 11 @ 6:00 pm Esdeveniment Categories:
Exposicions Temporals, Exposicions temporals futures Organitzador Fundació Palau Telèfon: 34 937 913 593
Correu electrònic: fundaciopalau@fundacioplau.cat Web: https://www.fundaciopalau.cat/   https://www.
fundaciopalau.cat/event/encontres-amb-lalquimista/   Fundació Palau C.Riera, 54 08393 Caldes dEstrac Tel.
93 791 35 93 Fax: 93 791 27 51 fundaciopalau@fundaciopalau.cat www.fundaciopalau.cat
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La Setmana, dia a dia

Sábado,  9 de septiembre de 2017

Segon dia a La Setmana . Aquest dissabte ve carregada dactivitats per a tots els públics: itineraris,
presentacions, animacions, signatures, commemoracions, etc. A continuació en ressenyem les que
considerem més importants, com la visita que farà aquest dissabte Paul Auster a la ciutat.    Paul Auster     Una
de les cites destacades daquesta jornada és la presentació de lúltim llibre de Paul Auster, 4 3 2 1 , que ja ha
completat aforament. Sobre la novel·la, Xavier Serrahima en destaca, en aquesta crítica publicada a Núvol ,
que és una daquelles obres que no pot deixar ningú indiferent. Lautor nord-americà conversarà sobre el seu
llibre amb Antoni Bassas a lauditori COAC a les 12h.    Una altra de les novetats que es presentarà aquest
dissabte és el llibre que acaba de publicar Maria Nunes, Rutes literàries de Barcelona (Meteora), a les 12.15h
a lescenari 1, juntament amb la periodista Pilar Argudo. Barcelona desvetlla amor apassionats i de vegades
rancors soterrats, afirma lautora en aquest article .    Així mateix, Manel Guerrero és qui sencarregarà de fer
una lectura a propòsit del Centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, organitzat per la Institució de les
Lletres Catalanes, a les 16.45h a lescenari 2. Tot seguit a les 17.30h, Bernat Puigtobella lliurarà el Premi Núvol
de Contes 2017 a lescenari 1: els finalistes denguany els trobareu en aquest article .    A les 18h hi ha programat
un itinerari literari pel qual cal inscripció prèvia a partir de la novel·la guanyadora del Premi Josep Pla 2017,
La fada negra , de Xavier Theros, ambientada poc després de la Primera Guerra Carlina: el punt de trobada
és la font de Canaletes. A les 18.30h es presentarà una altra novel·la ambientada en la Solsona més carlina,
i guardonada amb el Premi Llibreter, Els estranys , de Raül Garrigasait, acompanyat amb Bernat Puigtobella
i Genís Sinca: el punt de trobada és a lescenari 1. Finalment, a les 20h, Mary Beard conversarà amb Anna
Guitart fent una Moritz sobre La veu i el poder de les dones , en què leditorial Arcàdia ha aplegat dues de les
seves conferències sobre les dones en làmbit públic.    A més a més, al llarg del dia autors com Antoni Clapés,
Francesc Marco o Adrià Pujol signaran llibres a diverses parades. durant tot el dia a la zona de laqüeducte
familiar hi haurà una lectura lliure a càrrec de Gènius i Valentina, en col·laboració amb La petita llibreria i la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
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De una ciencia picassiana

Sábado,  9 de septiembre de 2017

Se celebra este año el centenario del nacimiento del poeta Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008) , uno
de los pocos investigadores y ensayistas picassianos que, dado su afán por documentar y arrojar luz sobre
la vida y relaciones de Picasso , puede recibir el título de « biógrafo ». Ciertamente, Palau hizo girar su vida
sobre el estudio de la vida y obra del artista malagueño, siendo de los primeros en atender a periodos muy
concretos, que respondían a cortas estancias en lugares que han pasado a ser trascendentales, así como su
sagaz meticulosidad investigadora le permitió localizar documentos y enclaves de muy distinta naturaleza y
repercusión para el estudio de Picasso. Desde principios de los sesenta, Palau inicia un proceso de
investigación que le llevará a firmar casi una veintena de estudios y ensayos sobre la obra de Picasso, sus
relaciones con algunos autores concretos, así como con algunos de los contextos en los que vivió,
especialmente el catalán . De hecho, en la exposición se echa en falta una sección bibliográfica que evidenciara
la prolífica labor de Palau, de modo que pudiera acompañar, como resultado ensayístico y editorial, a las
numerosas fotografías, anotaciones y distintos materiales documentales que acreditan el sistemático trabajo
del catalán en pos del malagueño y que son el grueso de esta exposición. En cualquier caso, en cada grupo
de imágenes que conforman la exposición, se introduce una cita relevante de alguno de sus libros. Sus
palabras se ven acompañadas por una sucinta observación que viene a contextualizarlas y a advertir aspectos
fundamentales y relevantes de la labor del investigador respecto a ese periodo .   Palau mira a Picasso  La
exposición:  70 fotografías, a excepción de varias de ellas, en blanco y negro; varios libros de Picasso con
dedicatorias y dibujos para Palau i Fabre; dibujos de éste; 2 cuadernos de notas; decenas de tickets, billetes
y planos de sus viajes; documentos y correspondencia, tanto mecanografiados como a mano, que muestran
la relación entre Palau y el círculo de Picasso (Jacqueline, Sabartés, Pallarés); materiales que revelan el
proceso de autenticación de obras picassianas; objetos personales de Palau y Picasso, como la agenda o la
cámara del primero; entrevista sonora inédita con Kahnweiler; documental sobre Picasso en Cataluña con
guión, dirección y locución del propio Palau; y un epílogo de obras de 7 artistas (Fontcuberta, Gordillo, Tàpies)
que toman una de las fotos más icónicas de las realizadas por Palau a Picasso.  Comisario:  Víctor Fernández.
Lugar:  Sala de exposiciones de la Fundación Picasso. Plaza de la Merced, 13, Málaga.  Fecha:  Hasta el 8
de octubre Horario: De lunes a domingo, de 9.30 a 20 h.   La exposición se articula en numerosos capítulos
que obedecen a los lugares esenciales de la biografía de Picasso (Málaga, A Coruña, Barcelona, Madrid,
Horta de Ebro, París, Schoorl, Gósol, Roma, etc.). Lugares que fueron cruciales para desarrollos o variaciones
estilísticas muy concretas. Son una suerte de pequeñas cápsulas, consistentes en fotografías tomadas por
Palau en pos de documentar los espacios que moró el artista, los emplazamientos que llevó a sus obras y
todas las relaciones que estableció en esas distintas coordenadas de la geografía picassiana. En algunas de
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ellas se observan pormenores que parecen obedecer a la búsqueda de los referentes pintados, como ocurre
con las barcas de Cadaqués o el caserío de Horta de Ebro , definitivo pórtico del cubismo en 1909. Esa suerte
de  cartografía  que genera Palau nos lleva a precisar cómo la obra de Picasso posee un fuerte débito con
los lugares. No nos referimos exclusivamente a que llevara a sus telas espacios reconocibles, sino que muchas
de las condiciones de vida o tradiciones artísticas locales pueden influir en él. Ocurre en Schoorl , la localidad
holandesa en la que en 1905 pasa una temporada y que vendrá a ser el punto de inflexión entre el estilizado
grafismo de las épocas azul y rosa y la monumentalidad y rigor de las formas que llegarían a partir de su
postrera estancia en Gósol (1906). La volumetría y la rotundidad de los cuerpos que nacen en este breve
lapso en el norte de Europa hace difícil que no se piense en maestros de este entorno, como Rubens. Ocurriría
lo mismo con la estancia italiana de Picasso, en pleno retorno al orden o periodo neoclásico del artista o, por
señalar un último ejemplo, al ver el caserío de Horta no podemos evitar recordar el episodio en el que Picasso
muestra fotografías de esta localidad a Gertrude Stein, quien concluye, a la luz de las imágenes, que el
cubismo era una cuestión española. Tal vez, algunas de estas cápsulas de conocimiento se podrían haber
visto reforzadas con la incorporación de alguna pieza de los vastos fondos de la Fundación Picasso, de modo
que viniera a hacer patente ese vínculo entre espacio (circunstancias y condiciones de vida) y obra. De hecho,
se intuye en el enfoque de Palau cierta aceptación del determinismo, de cómo esas geografías picassianas
pueden determinar su obra. A ello se le une cómo el catalán se revela como un firme connoiseur; esto es, un
conocedor, lo que le permite incluso localizar piezas sin documentar, para lo cual, como podemos ver en la
exposición con una vista de Málaga que el artista realiza en 1888, se auxilia de su relación con Picasso para
autentificar.    Todo el material que se expone debe ser entendido como el «trabajo de campo» de un investigador
o de un científico. De hecho, en varias vitrinas se muestran los documentos que originan sus expediciones
en pos del rastro de Picasso. No sólo mapas, guías o planes de trabajo en distintas ciudades y regiones,
también algunos de sus cuadernos de notas que dedicaba a cada una de esas estancias.    La exposición ha
de servir no sólo para calibrar la labor de Palau, sino que, desde el ejemplo de este investigador, ha de
permitirnos la reflexión acerca del estudio de lo picassiano , un campo cada vez más paradójicamente
inabarcable. En este sentido, parece oportuno que la Fundación Picasso, que nació como centro de
documentación, albergue una exposición acerca de la investigación y los relatos sobre Picasso. La obra de
éste, en un alto porcentaje, es una suma de registros y capas de información de muy distinta naturaleza que
se unen de un modo intrincado. El artista encubrió temas en otros, sintetizando asuntos biográficos con
registros culturales tanto cultos como populares. Personajes mitológicos, por ejemplo, que atesoran una
historia conocida por todos, pasan a convertirse en parte de sus imágenes en personificaciones de su entorno
que introducen vivencias y episodios biográficos . Su universo está cargado de alegorías y metáforas, de
imágenes que remiten a otros asuntos distintos de los que se materializan. Como si esa dificultad para distinguir
esas capas no fuera poco, en ocasiones también nacen como respuesta no sólo a su momento personal,
también al histórico, al que comparte con sus congéneres. La obra  picassiana  pasa a ser una jungla de
símbolos. Una jungla que paradójicamente parece un jardín , regular y con cierto orden, pero profundizar en
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sus entrañas, ir más allá del primer parterre cuidado exigiría desbrozar. Para ello, requerimos de un
conocimiento de lo picassiano que permita saber distinguir e intentar señalar a cuántos registros responde
cada uno de los símbolos que campan en su universo. La riqueza, complejidad y densidad de su vida y obra
requieren, por tanto, de numerosos puntos de vista y materiales, aunque la incorporación de lo biográfico
deba eludir la hagiografía.
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Josep Palau i Fabre. La joia de viure

Sábado,  9 de septiembre de 2017

Aquest any 2017 és &#8220;l&#8217;any Palau i Fabre&#8221;, any en que hauria fet 100 anys en cas de
seguir viu. Va néixer a Barcelona el 21 d&#8217;abril del 1917 i va morir el 23 de febrer del 2008, als 90 anys
d&#8217;edat.

 En record d&#8217;aquest centenari el seu amic, l&#8217;escriptor i crític Julià Guillamon ha escrit el text
d&#8217;aquest llibre que, en format de còmic, ha dibuixat el pintor i il·lustrador Toni Benages.

 Aquest llibre recull algunes vivències dels estius que Palau i Fabre passava a la Platja de Grifeu del poble
de Llançà. Era el seu retir estiuenc i el lloc on se sentia lliure i salvatgement lligat a la natura. Hi feia una vida
austera, ordenada, força solitària, però sempre acompanyat de la seva imaginació desbordant que el portava
a viure situacions delirants, on les dones hi tenien un paper preponderant. Al matí escrivia una mica, baixava
a la platja, pujava a dinar, feia la migdiada, i després llegia i esperava la visita d&#8217;amics, si s&#8217;
esqueia. Si va passar molts estius en aquell lloc, des de principis dels anys seixanta fins que l&#8217;edat i
la salut ja no li van permetre.

El poeta, dramaturg, contista i assagista Josep Palau i Fabre ens ha llegat una obra immensa i d&#8217;un
gran valor. La Fundació Palau a Caldetes, creada l&#8217;any 2003, la conserva i divulga amb gran entusiasme
i dedicació, A part de tota l&#8217;obra dedicada a Picasso, d&#8217;un valor universal, no podrem mai
oblidar Poemes de l&#8217;alquimista, Contes despullats, Quaderns de l&#8217;alquimista i una llarg
etcètera.

 Home d&#8217;una gran cultura, se sabia de memòria centenars de poemes, propis i d&#8217;altri. Era un
plaer sentir-lo recitar i explicar històries i anècdotes de la seva llarga, rebel i intensa vida.
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CASETES A LAVINGUDA DE LA CATEDRAL EN UNA EDICIÓ ANTERIOR DE LA
SETMANA.

Viernes,  8 de septiembre de 2017

Escollir no serà fàcil per als lectors que visitin la Setmana del Llibre en Català. Amb més de 270 actes previstos,
la iniciativa omplirà fins al 17 de setembre lavinguda de la Catedral de Barcelona amb un extens catàleg de
propostes que tenen la literatura com a nucli. Pensada perquè cada lector hi trobi el seu espai, la programació
de la Setmana promet deu dies hiperactius per gaudir plenament de la passió lectora.   Els escriptors firmaran
llibres per a petits i grans   La distància entre lectors i autors sescurça a la Setmana del Llibre en Català gràcies
als nombrosos actes de firmes de títols programats. Alguns dels escriptors que firmaran aquest any són David
Cirici , guanyador del premi Sant Jordi amb El setè àngel (demà a les set de la tarda al mòdul 60), Adrià Pujol
, autor de lassaig La carpeta blava (avui a les set de la tarda al mòdul 39) i Sergi Pàmies (demà a les 12 del
migdia al mòdul 23). També faran anar els bolígrafs a la Setmana Maria Àngels Cabré , que al juny va publicar
lassaig Miralls creuats: Roig / Campmany (avui a les set de la tarda al mòdul 49), i Martí Domínguez , que
presentarà la novel·la Lassassí que estimava els llibres (dijous a les set de la tarda al mòdul 60). Els lectors
més petits podran trobar-se amb alguns dels seus autors de capçalera, com Pep Molist , que ha escrit Les
quatre estacions den Bru (dimarts a les sis de la tarda al mòdul 49), Joan Romaní , autor dels Contes den
Fermí i la Valentina (avui a les sis de la tarda al mòdul 44), i Maria Carme Roca i Laura Miyashiro , creadores
d En Punxetes fa troballes (divendres a les sis de la tarda al mòdul 38).   Un record per als autors que ja no
hi són   Entre la seva programació, la Setmana ha guardat diversos moments per recordar els escriptors que
ja no hi són i per celebrar aniversaris. Per commemorar el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre ,
la Institució de les Lletres Catalanes ha preparat una lectura dels seus textos (avui a tres quarts de cinc de la
tarda a lescenari 2), mentre que demà es retrà un homenatge a Màrius Torres de la mà de Xavier Macià (a
tres quarts de sis de la tarda a lescenari 2). Aprofitant que el 2017 és lany d Aurora i Prudenci Bertran a, els
escriptors protagonitzaran una lectura dimarts a un quart de sis de la tarda a lescenari 2. Entre les efemèrides
programades per enguany també hi ha un acte en record de Valerià Pujol (dijous a un quart de sis de la tarda
a lescenari 2), un sobre Carles Soldevila (dissabte vinent a un quart de sis al mòdul 3) i un altre sobre Joan
Fuster (el 17 de setembre a tres quarts donze del matí a lescenari 2). A més, es farà un homenatge a Manuel
de Pedrolo dilluns a les 19 h a lescenari 1.    En paral·lel, per la Setmana hi passaran alguns aniversaris
literaris daquest any. És el cas dels 40 anys del personatge infantil Teo (dissabte vinent a la una del migdia a
lescenari 3), i del llibre Els orangutans de Joaquim Carbó , publicat fa 50 anys (dissabte vinent a un quart de
sis de la tarda a lescenari 1). Leditorial Amsterdam bufarà les espelmes del 10è aniversari també dissabte de
la setmana vinent a les vuit del vespre a lescenari 1.   Un ampli catàleg de premis i distincions   El premi
Trajectòria, que enguany distingirà lescriptor Jaume Cabré , és un dels eixos vertebradors de la Setmana. Ara
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bé, aquest no és lúnic guardó que sentregarà a les parades de lavinguda de la Catedral. Dos portals digitals
aprofitaran la Setmana per atorgar els seus premis: avui es lliurarà el premi Núvol de contes (a dos quarts de
sis de la tarda a lescenari 1) i dissabte de la setmana vinent es donarà el premi lIlla dels Llibres (a les onze
del matí a lescenari 3). Un altre dels guardons de la Setmana és el 16è premi Aurora Díaz-Plaja danàlisi,
estudi o investigació de la literatura infantil i juvenil, que es donarà demà a un quart duna del migdia a lescenari
2. La Fundació Josep Irla també entregarà el seu premi dassaig dilluns a dos quarts duna del migdia a lescenari
2, mentre que lentrega del premi Vila de Martorell es farà dimarts a les cinc de la tarda a lescenari 1.    A més,
alguns autors guardonats fa poc presentaran les seves obres a la Setmana. Rafael Vallbona , guanyador del
37è premi BBVA Sant Joan amb La casa de la frontera ,parlarà de la novel·la divendres (a dos quarts de vuit
del vespre a lescenari 2), i Xavier Aliaga , reconegut amb el 27è premi Pin i Soler per Les quatre vides de
loncle Antoine , ho farà dissabte vinent (a dos quarts de sis de la tarda a lescenari 2).   Recórrer la Barcelona
literària amb els autors   Lepicentre de la Setmana és lavinguda de la Catedral, però la programació va més
enllà daquest espai. Una desena ditineraris literaris descobriran els escenaris barcelonins de diverses novel·
les i assaigs als assistents de la Setmana. En clau històrica, Xavier Theros farà de guia als lectors de La fada
negra (avui a les sis de la tarda des de Canaletes) i Teresa Muñoz donarà a conèixer els escenaris de la novel·
la Des del balcó (avui a les onze del matí des del Col·legi dArquitectes). El periodista Xavi Casinos proposa
una ruta pels racons més misteriosos de la ciutat demà a les onze del matí a la porta del Born CCM, mentre
que el geògraf Joan M. Serra destaparà les petjades britànica i irlandesa a la capital catalana (dissabte a les
deu del matí des de la basílica de Santa Maria del Mar). Però probablement el recorregut més peculiar de la
setmana estarà conduït per Empar Moliner , que convida els lectors a córrer divendres a les sis de la tarda
des de la plaça de Sarrià.   Poesia cada vespre per acomiadar la jornada   Els vespres de la Setmana
sembolcallaran de poesia per acomiadar la jornada a partir de les vuit del vespre a lescenari 2. Alguns dels
poetes que es podran sentir són Jordi Mas i Antoni Clapés -que recitaran Tres veus lligades a Minase i Aires,
de Philippe Jaccottet (avui)-, Guillem Gavaldà i Misael Alerm , que portaran poesia jove (demà), i Lluís Soler
, que posarà veu al Canigó de Jacint Verdaguer (dimecres).    A part dels vespres de recitals, per la Setmana
també hi passaran altres iniciatives poètiques. LAssociació dEditors del País Valencià presentarà dimarts una
collita de versos amb noms com Rubén Luzón, Begonya Pozo i Vicent Berenguer (a la una del migdia a
lescenari 1). Les trajectòries poètiques de Josep Vallverdú i Jordi Pàmias rebran un homenatge dimarts a dos
quarts de set de la tarda a lescenari 1 de la mà de Pagès Editors, i el 17è Festival Nacional de Poesia a Sant
Cugat donarà a conèixer la seva programació divendres a un quart de sis de la tarda a lescenari 2.   Activitats
per encomanar la passió lectora als nens   Als lectors més petits també els costarà triar entre les activitats
infantils de la Setmana. Els contacontes són una de les propostes estrella, amb narradors com Rosa Pinyol
(avui a un quart duna del migdia a lescenari 3), Picanyol (demà a les onze del matí a lescenari 3), Aina Cabau
(dimecres a tres quarts de set a lescenari 3) i Núria Clemares (divendres a tres quarts de set a lescenari 3).
Així mateix, la Setmana somplirà de música i festa amb iniciatives com un espectacle familiar a càrrec del
grup Xiula (avui a la una del migdia a lescenari 3), jocs de paraules a càrrec de Noemí Caballer (dimecres a
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les sis de la tarda a lescenari 3) i lanimació musical de Patricia McGill (diumenge de la setmana vinent a la
una del migdia a lescenari 3), entre moltes altres propostes per encomanar als més petits la passió per la
literatura.
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Santa Perpètua commemora la Diada al parc dels Països Catalans

Viernes,  8 de septiembre de 2017

LAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda commemorarà lOnze de Setembre la Diada Nacional de Catalunya
amb un acte institucional que començarà a les onze del matí al parc dels Països Catalans. Durant lacte,
participaran la Coral Renaixença, lEscola Municipal de Música i Dansa en les seves dues disciplines i
lAssociació de la Gent Gran i Pensionistes.    Aquest any, es retrà homenatge a la música i a la literatura a
través de tres il·lustres. El músic Pep Ventura amb motiu dels 200 anys del seu naixement. Ventura va
compondre més de 300 sardanes llargues. Lescriptor Josep Palau i Fabre en el seu centenari i amb motiu de
lany Palau i Fabre commemorat per la Generalitat. Aquest poeta, assagista, narrador, dramaturg, traductor,
crític, historiador i col·leccionista dart és un dels grans escriptors catalans de la segona meitat del segle XX
i, alhora, una de les figures més rellevants tot i que poc coneguda. També es recordarà Enric Prat de la Riba,
fundador de lEscola dAdministració Pública de Catalunya i de lInstitut dEstudis Catalans, en el centenari de
la seva mort.    Lacte començarà amb la hissada de la bandera de la mà de dos infants representants de
lesport i de la cultura local i la Coral Renaixença i lEscola Municipal de Música i Dansa interpretaran el Cant
de la Senyera. Tot seguit, partits polítics i entitats locals realitzaran lofrena floral davant del monument
homenatge a lOnze de Setembre, que presideix el parc dels Països Catalans. Amb el monument guarnit,
tindrà lloc lhomenatge a les arts i seguidament lEscola Municipal de Música i Dansa ha preparat un espectacle
de dansa. LAssociació de la Gent Gran i Pensionistes participarà amb una sardana. Lalcaldessa, Isabel Garcia,
farà el parlament institucional de la Diada i lacte finalitzarà amb la interpretació dels Segadors.     Foto: L'EMMiD
de Santa Perpètua tornarà a participarà en l'acte institucional de l'Onze de Setembre / L'Informatiu
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Exposició itinerant: "Josep Palau i Fabre. L'home és un animal que es busca"
al Centre Cultural Calisay

Miércoles,  6 de septiembre de 2017

L'abril d'enguany s'estrenava l'Any Palau i Fabre i per aquest motiu es pretén donar a conèixer la vida d'aquest
autor modern. Disposarem d'una exposició de 6 plafons on s'explica la trajectòria vital de Josep Palau i Fabre
(1917-2008). Es tracta de presentar al públic d'avui, i sobretot als joves, un poeta romàntic, un escriptor rebel,
que trenca amb la família i la societat per fer realitat les seves aspiracions i els seus ideals. Un escriptor que
parla dels grans temes universals: passió i instint, raó i creació, amor i llibertat.    A més a més, el 22 de
setembre gaudirem d'una xerrada de Sam Abrams sobre la trajectòria literària i vital de l'autor al Centre Cultural
Calisay .

39 / 46



Plata Forma Perla Llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3651/xerrada-de-josep-palau-i-fabre-a-la-sala-josep-m-arnau-del-centre-cultural-calisay

Mié,  6 de sep de 2017 16:19
Audiencia: 943

VPE: 4

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Xerrada de Josep Palau i Fabre a la Sala Josep M. Arnau del Centre Cultural
Calisay

Miércoles,  6 de septiembre de 2017

Sam Abrams és un assagista, poeta, crític literari i traductor de diversos poemes moderns catalans a l'anglès.
Serà present a l'acte com a ponent de la xerrada i ens explicarà la vida de Palau i Fabre així com els seus
poemes més recurrents.    El dia de la xerrada encara disposarem de l'exposició "Josep Palau i Fabre. L'home
és un animal que es busca" per aquells que vulguin indagar en la vida de l'autor.  L'acte serà realitzat amb la
col·laboració del Centre Espriu d'Arenys de Mar.
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Notícia: Últims dies de l&#8217;exposició sobre Palau i Fabre a la Casa de
cultura de Llançà

Martes,  5 de septiembre de 2017

Fins el proper 11 de setembre encara sou a temps de gaudir d&#8217;aquesta exposició, amb abundant
material tret del llibre il·lustrat &#8220;La joia de viure&#8221;, fet a mitges per Julià Guillamon i Toni Benages
En l&#8217;any Palau i Fabre, Julià Guillamon (crític literari i escriptor, i en aquest cas també guionista) i Toni
Benages (dibuixant) han publicat una curiositat il·lustrada de títol Josep Palau i Fabre. La joia de viure (Males
Herbes, 2017), en honor a la figura del poeta, crític d&#8217;art i un dels màxims coneixedors mundials de
la figura de Pablo Picasso (a una obra del qual remet precisament el títol del llibre), a qui va freqüentar i admirar.

Es tracta d&#8217;un llibre magníficament editat que, seguint la línia de Les extraordinàries aventures de
Francesc Pujols, publicat ja fa un temps a mitges també per Benages i Sebastià Roig, fa un repàs, a voltes
real a voltes fictici, del pas de Palau i Fabre per Llançà.

Des del passat 5 d&#8217;agost, a la Casa de cultura de Llançà, precisament s&#8217;hi pot veure una petita
però interessantíssima exposició sobre Palau i Fabre (comissariada per Guillamon), que combina materials
audioviduals, d&#8217;arxiu i de col·leccions privades (objectes curiosos com el trencanous amb forma de
cos femení o el dietari on Fabre anotava religiosament les vegades que es capbussava al mar) amb
reproduccions d&#8217;aquesta obra gràfica.

El resultat és magnífici i bé es mereix arribar-se fins a Llançà, tot aprofitant el temps després, si ve de gust,
per fer un arròs a Can Narra i capbussar-se en el mar de Cap de Creus, com Palau i Fabre.
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LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES, PRESENT UN ANY MÉS A LA
SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

Lunes,  4 de septiembre de 2017

La Institució de les Lletres Catalanes serà present un any més a la Setmana del llibre en català en una caseta
situada en el recinte de la mostra. Apart la ILC participarà a les activitats organitzades en el certamen amb
lectures de fragments literaris de diferents autors dels quals enguany se&#8217;n celebra alguna efemèride.

Concretament el dia 9 de setembre a les 16:45, Manel Guerrero, comissari de l&#8217;Any Palau i Fabre,
obrirà les activitats de la tarda llegint Josep Palau i Fabre, el dia 10, Xavier Macià, fundador de l&#8217;Aula
Màrius Torres de la Universitat de Lleida, llegirà Màrius Torres a les 17:45, el dia 12 a les 17:15, Oriol Ponsatí-
Murlà, comissari de l&#8217;Any Bertrana, i Mariàngela Vilallonga, editora d&#8217;Aurora Bertrana, llegiran
Prudenci i Aurora Bertrana, el 14 a les 17:15, l&#8217;escriptor Rafel Valbona llegirà Valerià Pujol, el dia 16
a les 17:15, Elvira Bosch, comissària de l&#8217;exposició dedicada a Carles Soldevila llegirà Carles Soldevila
i finalment el 17 a les 10:45, Vicent Partal, editor de Vilaweb, llegirà Joan Fuster.

La ILC també ha organitzat la presentació de dos llibres: Prudenci Bertrana, entre la realitat i la ficció (dia 12
a les 20:15) i Sèniors poètics (el dia 13 a les 17:00). El dia 15 a les 17:15 es presenta el Festival Nacional de
Poesia amb les intervencions de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Carmela
Fortuny, regidora de Cultura i tinent d&#8217;alcalde de l&#8217;Ajuntament de Sant Cugat, Jordi Bosch,
actor i l&#8217;actuació del Quartet Sound Boulevard.

Finalment la plataforma digital Què llegeixes ha organitzat una trobada de lectors per al dia 9 a les 10:30 amb
el títol &#8220;Tens una cita amb les lletres!&#8221;.

Apart la directora de la ILC participa en diferents actes com les taules rodones &#8220;La pau en
paraules&#8221;, amb Xavier Antich i Valero, Antoni Soler i Ricart i Sílvia Bel i Busquets el dia 8 a les 20:15,
&#8220;Els clàssics, avui. La Bernat Metge, una mirada cap al futur&#8221;, amb Raül Garrigasait, el dia 13
a les 18:45 i &#8220;Què me&#8217;n dius de la difusió de llibres en català als mitjans de comunicació?
&#8221;, Plataforma per la Llengua, amb Montse Ayats, Míriam Cano i Carles Solà el dia 15 a les 16:30.

Es pot consultar la programació de tota la Setmana en aquest enllaç: http://www.lasetmana.cat/  
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Jo sóc el meu propi experiment a la Fundació Palau

Sábado,  2 de septiembre de 2017

fina duran  La Fundació Palau de Caldes dEstrac exposa del 18 de maig al 5 doctubre del 2017, Jo sóc el
meu propi experiment.  Poques vegades el títol duna exposició et predisposa duna manera tan clara a situar-
te davant de les obres que vas a visitar. La sensació que en el teu recorregut vas enllaçant les diferents arts,
sempre amb la companyia de la prodigiosa veu de M. del Mar Bonet que incansable va desgranant els
continguts cantats de Jo em donaria a qui em volgués, et serveix per anar definint la certesa que tu mateix
estas construint-te i experimentant-te  a través dunes obres que tot  visualitzant uns poemes et submergeixen
en una aproximació a la realitat superior en el somni de Palau i Fabre.  El disseny de Llamazares / Pomes
tajuda,  a través de cubs de diferents dimensions, a fer aquesta immersió i a mode de grans contenidors et
permet introduir-te, visualitzar, descobrir, deixar sorprendret, conèixer, escoltar, mirar, palpar uns poemes que
a través de la interpretació de tretze creadors contemporanis esdevenen experiment poètic.  Introduir-te en
el cub on Ignasi Aballí desgrana visualment els blaus i verds, de les sensacions que van del poema de Rimbaud
al de Palau i Fabre, et fa comprendre de manera diferent que sense blaus, sense verds, perdut en mi mateix,
conqueriré laltura que el sol llaura.  La descomposició de la peça El poema de Laura Ginés ens desintegra la
història, les paraules, largument de tal manera que cadascuna de les parts ens ajuden a tenir la sensació del
tot.  La màgia que uneix la imatge i la paraula en la peça creada per Maria Padró al voltant del poema Peix
fa realitat el vers: Visc en mirada  / extasiada / Em vaig buscant.  El cub que fa realitat el poema de Poeta-
Narcís ens situa davant dun joc de miralls que ens fa experimentar Jo em veig en tu si em veus.  Tres poetes
desgranen el temps irreal de lescriptura en lexercici que mesura el temps del poema fet en dos minuts i que
ens mostra el rellotge de sorra sepultat per la mateixa sorra.  La conversa plantejada per Enric Farres Duran,
el sonet intrauterí dAmèrica Sanchez, la realitat de la pedra que suneix a lesperit, el món màgic de lemperador
xinès Iang-Po-Tzu i de cub en cub, de poema en poema, dinstal·lació en instal·lació es va construint aquest
itinerari de tretze creacions que ens estructuren una incertesa com lúnica certesa del poema Jo sóc daquí.
Sóc estranger.  Lexposició comissariada per Julià Guillamon i emmarcada en lAny Palau i Fabre,  està dedicada
a una de les obres més destacades del poeta, dramaturg, assagista, narrador, traductor, crític, historiador i
col·leccionista dart, i ens dona una mirada polièdrica, no podria ser duna altra manera, a linesgotable món de
Palau i Fabre  Poemes de lAlquimista, publicat clandestinament lany 1952, és una de les seves obres més
reconegudes i en ella uneix la creació i la reflexió, la poesia i lassaig en una empenta creativa que lentronca
directament als nostres dies.  Acompanya lexposició un deliciós petit volum on juntament amb els poemes i
trobem una reflexió sobre el tema, la forma i el motiu dalguns textos i unes suggeridores il·lustracions dArnal
Ballester.    A la imatge, Sonet intrauterí.  Recular en el temps fins a desnéixer. Muntatge amb fotografies (no
forçosament de Palau) des de la vellesa, reculant, reculant, fins al naixement.    Etiquetes: Fundació Palau ·
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El MNAC presenta lactivitat Dissabtes amb artistes Concert de Marco Schiavo
i Sergio Marchegiani LArts Santa Mònica acull la mostra  Les maletes de
Walter Benjamin  Un concert per celebrar el 30è aniversari de lAula Lírica de

Viernes,  1 de septiembre de 2017

Del jazz fins a les reflexions de Walter Benjamin convertides en peces d'art; et proposem set plans per aquest
cap de setmana que no et deixaran indiferent        LArts Santa Mònica acull la mostra Les maletes de Walter
Benjamin  Barcelona. Fins al 24 de setembre   LArts Santa Mònica acull lexposició '  Les maletes de Walter
Benjamin. Dispositius migratoris  ' , que és el resultat dun projecte col·laboratiu entre diverses escoles de
belles arts -la Weissensee Kunsthochschule Berlin, lÉcole des Beaux-Arts de Bordeus i lEscola Llotja dArts i
Disseny de Barcelona- i la Casa de Velázquez de Madrid. Els estudiants i els artistes residents han creat unes
maletes imaginàries a partir de la lectura de les Tesis de la filosofia de la història escrites per Walter Benjamin
(Berlín, 1892 - Portbou, 1940). Es creu que el filòsof portava una còpia daquests documents a la maleta en
la seva fugida a lexili, abans de decidir posar fi a la seva vida el 26 de setembre del 1940, a Portbou, on va
ser detingut per la Gestapo i va saber que seria repatriat. La història, la memòria i la identitat europees davui
són el tema de fons daquestes maletes que els estudiants han creat pensant en Portbou, passatge de frontera
i dexili que cobra actualitat en lEuropa dels refugiats.   Arriba la 27a edició del Festival L'Hora de Jazz  Diverses
localitats. Del 3 al 27 de setembre   Torna el Festival lHora del Jazz - Memorial Tete Montoliu , que tindrà com
a principal escenari la plaça de la Vila de Gràcia, tot i que també es faran concerts fora de Barcelona: a Bigues
i Riells, al Vinseum de Vilafranca del Penedès, al Sunset Jazz Club de Girona i a La Capsa de Música de
Tarragona. Enguany el festival compta amb els artistes Rai Castells Quintet, Giulia Valle Ensemble, Àrid, Ortiz
& Barenghi & Santana Trio, Juan de Diego Trio, Amadeu Casas Quartet i David Mengual Slow Quartet &
Carme Canela, entre daltres.   El MNAC presenta lactivitat Dissabtes amb artistes  Barcelona. Fins al 23 de
setembre   El MNAC acull lactivitat 'Dissabtes amb artistes: Monstres romànics' . El taller, dirigit per lartista
Aldo Urbano, proposa un joc a partir de lobservació del bestiari romànic del museu: escollir un monstre i
reconstruir-lo amb un dibuix. Un cop cada participant hagi completat el dibuix, entre tots selaborarà un fris
retallant i enganxant els diferents dibuixos i adaptant-los a un suport, tal com les pintures romàniques
sadaptaven a les formes de les esglésies.   Mostra de cinema brasiler actual a la Filmoteca  Barcelona. Fins
al 5 de setembre   La Filmoteca de Catalunya acull la desena edició de 'Novocine: Mostra de cinema brasiler'
, que ens permetrà veure fins a cinc pel·lícules, en VOSE, produïdes entre el 2014 i el 2016. Els cinc títols
que es projectaran transporten els espectadors al Brasil del passat i del present, en una selecció curosa que
ret homenatge a dos personatges claus que han marcat la història del país: la psiquiatra Nise da Silveira
(1905-1999), pionera de la pràctica jungiana al Brasil, i la germana Dulce, una monja coneguda com lÀngel
Bo de Bahia, nominada al Nobel i beatificada per lEsglésia. Les seves biografies, Nise: O Corãçao da Loucura
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(Roberto Berliner, 2015) i Irmã Dulce (Vicente Amorim, 2014), es projectaran respectivament avui a les 19 h
i dimarts 5 a les 21 h.   Concert de Marco Schiavo i Sergio Marchegiani  L'Escala. 2 de setembre   Dins del
programa 'Concerts clàssics: lEscala-Empúries ', aquest dissabte lesglésia de Sant Martí dEmpúries acull un
concert de Marco Schiavo i Sergio Marchegiani (piano a quatre mans),en el qual presenten el treball Les
danses hongareses , que aplega obres de Brahms. Es tracta dun duo molt apreciat per la crítica internacional
pel seu estil personal.   Un concert per celebrar el 30è aniversari de lAula Lírica de Granollers  Granollers. 3
de setembre   LAula Lírica de Granollers celebra el 30è aniversari amb lespectacle '  El Viatge . Músiques
darreu del món ', que tindrà lloc aquest diumenge (19 h) al Teatre Auditori de Granollers i que inclourà cançons
dèxit de diferents parts del món. New York, New York ; Els miserables o el Danubi blau són algunes de les
músiques que es podran sentir en aquest concert, que comptarà amb la presència de destacades sopranos,
com Alicia Ferrer, Mireia Dolç o Núria Lamas.   Una mostra recorre la trajectòria de Palau i Fabre  Vila-seca.
Fins al 17 de setembre   Entre el conjunt dactes en homenatge a Palau i Fabre, la Institució de les Lletres
Catalanes ha creat la mostra itinerant ' Josep Palau i Fabre, lhome és un animal que es busca  ' , que es podrà
visitar en centres culturals i biblioteques de tot Catalunya. Lexposició és un recorregut per la trajectòria vital
de Josep Palau i Fabre (1917-2008) en lany del seu centenari. La mostra, que ara es pot veure a la biblioteca
pública de Vila-seca, presenta Palau i Fabre com un poeta romàntic, un escriptor rebel, que trenca amb la
família i la societat per fer realitat els seus ideals.
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