30/06/2017

Clipping Any
Palau i Fabre
(16-30 juny)
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30/06/17

Cataluña
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares
Valor: 4.450,00 €

Área (cm2): 1014,0

Ocupación: 100 %

Documento: 5/10

Autor: PER BORJA DUÑÓ I XAVI SÁNCHEZ PONS T'ï

Cód: 111427920

ón: CULTURA

Ara -Play

Página: 8
Núm. Lectores: 92000
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29/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 4.517,00 €

Área (cm2): 390,8

Ocupación: 41,39 %

Documento: 1/1

Autor: Teresa Márquez CALDES D'ESTRAC

Cód: 111404105

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 26
Núm. Lectores: 6216
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29/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: CONTRAPORTADA

Valor: 693,00 €

Área (cm2): 62,8

Ocupación: 6,35 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111404094

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 48

Núm. Lectores: 6216
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24/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 263,00 €

Área (cm2): 20,5

Ocupación: 2,41 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111303444

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 24

Núm. Lectores: 6216
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24/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 4.844,00 €

Área (cm2): 378,4

Ocupación: 44,38 %

Documento: 1/1

Autor: Teresa Márquez CALDES D'ESTRAC

Cód: 111303449

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 26
Núm. Lectores: 6216

19 / 103

24/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: PORTADA

Valor: 10.914,00 €

Área (cm2): 1055,6

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111303436

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 1

Núm. Lectores: 6216
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 9.236,00 €

Área (cm2): 644,6

Ocupación: 93,74 %

Documento: 1/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 22

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.412,00 €

Área (cm2): 587,1

Ocupación: 85,37 %

Documento: 2/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 24

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.375,00 €

Área (cm2): 584,5

Ocupación: 85 %

Documento: 3/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 26

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.399,00 €

Área (cm2): 586,2

Ocupación: 85,24 %

Documento: 4/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 28

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.423,00 €

Área (cm2): 587,9

Ocupación: 85,49 %

Documento: 5/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 30

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.383,00 €

Área (cm2): 585,1

Ocupación: 85,08 %

Documento: 6/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 32

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.946,00 €

Área (cm2): 345,2

Ocupación: 50,2 %

Documento: 7/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 34

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.050,00 €

Área (cm2): 282,7

Ocupación: 41,11 %

Documento: 8/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 35

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 9.481,00 €

Área (cm2): 661,7

Ocupación: 96,22 %

Documento: 9/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 36

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.057,00 €

Área (cm2): 283,2

Ocupación: 41,18 %

Documento: 10/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 37

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.063,00 €

Área (cm2): 283,5

Ocupación: 41,23 %

Documento: 11/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 38

Núm. Lectores: 121000

31 / 103

18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.016,00 €

Área (cm2): 280,3

Ocupación: 40,76 %

Documento: 12/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 39

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.375,00 €

Área (cm2): 584,5

Ocupación: 85 %

Documento: 13/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 40

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 9.853,00 €

Área (cm2): 740,6

Ocupación: 100 %

Documento: 14/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 42

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 9.853,00 €

Área (cm2): 748,0

Ocupación: 100 %

Documento: 15/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 44

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 8.424,00 €

Área (cm2): 587,9

Ocupación: 85,5 %

Documento: 16/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 46

Núm. Lectores: 121000
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18/06/17

Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 5.254,00 €

Área (cm2): 366,7

Ocupación: 53,33 %

Documento: 17/17

Autor:

Cód: 111169088

El Punt avui -Cultura

Página: 47

Núm. Lectores: 121000
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Any Palau i Fabre
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30/06/17

Tarragona
Prensa: Diaria
Tirada:
9.800 Ejemplares
Difusión: 8.173 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 3.411,00 €

Área (cm2): 725,8

Ocupación: 78,15 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111433246

Diari de Tarragona

Página: 52

Núm. Lectores: 112000
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30/06/17

Andalucía
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 4.124,00 €

Área (cm2): 806,0

Ocupación: 84,17 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111444412

La Opinión de Málaga -PFV

Página: 3

Núm. Lectores: 13000
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28/06/17

Tarragona
Prensa: Diaria
Tirada:
9.800 Ejemplares
Difusión: 8.173 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 3.291,00 €

Área (cm2): 762,8

Ocupación: 75,38 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111388055

Diari de Tarragona

Página: 55

Núm. Lectores: 117000
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23/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
4.581 Ejemplares
Difusión: 3.937 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 195,00 €

Área (cm2): 69,7

Ocupación: 6,4 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111282234

El 9 nou (Ed. Vallès Oriental)

Página: 31

Núm. Lectores: 15748
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23/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
9.677 Ejemplares
Difusión: 8.432 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.319,00 €

Área (cm2): 472,5

Ocupación: 43,37 %

Documento: 1/1

Autor: Guillem Rico

Cód: 111293920

El 9 nou (Ed. Osona i Ripollès)

Página: 34

Núm. Lectores: 33728
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22/06/17

Málaga
Prensa: Diaria
Tirada:
7.503 Ejemplares
Difusión: 5.667 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.458,00 €

Área (cm2): 773,7

Ocupación: 80,56 %

Documento: 1/1

Autor: Cristina Fernández málaga

Cód: 111254566

Málaga hoy

Página: 39
Núm. Lectores: 24000
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22/06/17

Málaga
Prensa: Diaria
Tirada:
3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 3.695,00 €

Área (cm2): 639,6

Ocupación: 75,41 %

Documento: 1/1

Autor: JOSÉ LUIS PICÓN MÁLAGA/EFE

Cód: 111264101

La Opinión de Málaga

Página: 10
Núm. Lectores: 15000
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21/06/17

Tarragona
Prensa: Diaria
Tirada:
9.800 Ejemplares
Difusión: 8.173 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 3.820,00 €

Área (cm2): 812,8

Ocupación: 87,52 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111234526

Diari de Tarragona

Página: 52

Núm. Lectores: 117000
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20/06/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares
Sección: OPINIÓN

Valor: 2.178,00 €

Área (cm2): 493,8

Ocupación: 48,94 %

Documento: 1/1

Autor: MANUEL GUERRERO

Cód: 111205743

Ara

Página: 31

Núm. Lectores: 100000
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17/06/17

Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 8.506,00 €

Área (cm2): 667,1

Ocupación: 77,94 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111149597

El Punt Avui (Ed. Cataluna central)

Página: 43

Núm. Lectores: 1000
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Lestiu sona millor En directe Teatre, circ i dansa indoor i a laire lliure
Jueves, 29 de junio de 2017
Festival Jardins de Pedralbes Barcelona Fins al 14 de juliol Música refrescant a la zona alta de Barcelona
En la seva cinquena edició, el festival barceloní torna a oferir una programació molt cuidada de noms ja
consagrats. Loferta és variada: la gira del vintè aniversari de Jarabe de Palo, el pop electrònic dels francesos
Air i vaques sagrades com Yann Tiersen, Sting, Art Garfunkel i Roger Hodgson (de Supertramp). Tot això a
la part alta de la ciutat i en una zona verda a laire lliure dencant indiscutible. www.festivalpedralbes.com
Sons del Món - Vi & Music Empordà Diverses poblacions de lEmpordà Fins al 5 dagost Enologia i primeres
figures de la música Roses, Castelló dEmpúries, Empuriabrava i Cellers de lEmpordà acullen un festival de
música en què el vi és el rei. I és que mentre se celebra sofereixen tasts de vins fets a lEmpordà. Tot això
supervisat per Laura Masramon, una de les sommeliers més respectades de la zona. Els concerts de Tom
Jones, Estrella Morente, Txarango, Bustamante i Loquillo, entre daltres, es podran gaudir amb una copa de
vi a la mà. www.sonsdelmon.cat Nits dEstiu a la Pedrera Barcelona Fins al 9 de setembre Jazz al terrat
de la Casa Milà ¿Concerts de jazz al terrat de la Pedrera? Sí, això és el que ofereix aquest cicle de concerts
destiu a Barcelona. Una proposta imbatible que repassa el millor del gènere en els àmbits estatal i internacional
(Pol Omedes, Sofia Riberio Quartet, Michael Olivera Group) i que també ofereix la possibilitat de conèixer
lemblemàtic edifici creat per Gaudí. Lentrada per a cada concert inclou una visita guiada a la Casa Milà.
www.lapedrera.com Nits de Clàssica Girona Fins al 23 de juliol Música clàssica al Barri Vell de Girona
Diferents escenaris de Girona (la catedral i lAuditori de la ciutat, els claustres del monestir de Sant Daniel i
de Sant Pere de Galligants o el Museu dArt) acolliran una programació interessantíssima que repassarà el
passat, present i futur de la música clàssica. Lucas & Arthur Jussen, Ensemble Dialoghi, Les Musiciens du
Louvre & Marc Minkowski, Xavier Sabata o François Lazarevitch són alguns dels plats forts.
www.
auditorigirona.org/nitsdeclassica Vida Vilanova i la Geltrú Fins al 2 de juliol
Pop, rock i electrònica
independents de qualitat al Garraf El marc incomparable de la Masia den Cabanyes i el bosc que lenvolta
(aquest any amb decoració marina) seran testimonis de ledició més potent de la història del festival vilanoví.
I és que es podrà gaudir del folk, pop i rock independents amb pedigrí de Fleet Foxes, La Casa Azul, Phoenix,
The Flaming Lips, Devendra Banhart, Joan Miquel Oliver, Los Punsetes i Real Estate, entre altres artistes.
www.vidafestival.com Emergent Diverses poblacions del Gironès Fins al 8 de juliol Bona selecció de
cantautors El Festival dArts en Viu del Gironès torna a omplir localitats com Cervià de Ter, Quart, Vilablareix,
Madremanya i Fornells de la Selva amb una sèrie de concerts que combinen figures consagrades amb noms
per descobrir. Loferta reuneix un bon grapat de cantautors: Roger Mas, Belda & Sanjosex, Miquel Abras, Maria
Arnal i Marcel Bagés, Guillem Ramisa i lirlandès Matthew McDaid, entre daltres. www.festivalemergent.cat
Rockfest Barcelona Santa Coloma de Gramenet Fins al 2 de juliol El millor rock dur darreu del món El

53 / 103

Ara Cat
http://play.ara.cat/Donec-dignissim-euismod-Teatre-indoor_0_1823817601.html

Jue, 29 de jun de 2017 23:37
Audiencia: 139.480
VPE: 950

Ranking: 6
Página: 2

Tipología: online

Rockfest, el festival de heavy metal i rock dur que mira de prop les grans cites europees del gènere, presenta
tres dies de concerts al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet: lesperadíssima gira de comiat
dAerosmith, herois veterans com Alice Cooper, Blue Öyster Cult i Deep Purple, el metal alternatiu dAlter Bridge
o la potència de Queensrÿche o Running Wild. Important: el festival ofereix zona dacampada.
rockfestbarcelona.com (A)phònica Banyoles Del 30 de juny al 2 de juliol El festival de la veu per excel·
lència Catorze anys dhistòria avalen un festival dedicat a explorar els diferents vessants de la veu a través
de propostes artístiques per a tots els públics. Diferents espais de Banyoles (Juanola La Muralla, el Teatre
Municipal o el claustre del Monestir de Sant Esteve) seran testimonis de les actuacions de La Iaia, Marlango,
Steve Smyth, Viggo Mortensen i Rafel Plana, Cocanha, José González i Renaldo & Clara. www.aphonica.
banyoles.cat Be Prog! My Friend Barcelona 30 de juny i 1 de juliol La gran festa del rock progressiu al
Poble Espanyol El Be Prog! My Friend presenta una alineació de luxe per a la seva quarta edició, amb tot
un all-star de propostes del passat, present i futur del rock i del metal progressius. Lescenari situat al Poble
Espanyol es convertirà en una olla de pressió de sons expansius gràcies als concerts de Jethro Tull, Marillion,
Anathema, Animals As Leaders i Mike Portnoy Shattered Fortress. www.beprogmyfriend.com Grec Barcelona
De l1 al 31 de juliol El gran festival destiu de Barcelona Diferents espais de Barcelona (Jamboree, BARTS,
Teatre Grec, Harlem Jazz Club) acolliran latapeïda i ben variada programació musical de ledició 41 del Grec.
Un calaix de sastre en el qual tindran cabuda els sons afroperuans de Susana Baca, el soul i lR&B de Sara
Pi, el mestissatge visceral de Fermín Muguruza acompanyat per Micaela Chalmeta Big Band i el rap sense
etiquetes de Talib Kweli. lameva.barcelona.cat/grec FEMAP Diverses poblacions dels Pirineus De l1 de
juliol al 27 dagost La música antiga puja a lalta muntanya En la seva setena edició, el Festival de Música
Antiga dels Pirineus creix en nombre de poblacions participants (més de trenta) i en actuacions (gairebé
cinquanta). El País Valencià serà el convidat daquest any, i hi serà present amb la seva coral oficial. Pel que
fa a la resta de la programació, destaquen noms com els de Mara Aranda, La Sonorosa, Pyrenaeus Ensemble
i lOrquestra Barroca Catalana. www.femap.cat Canet Rock Canet de Mar 1 de juliol El gran festival del
pop i el rock català El reviscolat Canet Rock arriba a la quarta edició de la seva segona època amb una
salut envejable. El festival, que se celebra al Pla den Sala de la localitat del Maresme, ofereix dotze hores de
música ininterrompudes i una panoràmica diversa del pop i rock fet als Països Catalans. La programació
daquest any està encapçalada per Sopa de Cabra, Txarango, Els Amics de les Arts i Jarabe de Palo. www.
canetrock.cat Brunch in the Park Barcelona Del 2 de juliol al 17 de setembre Diumenges de música
electrònica a Montjuïc Tornen a Barcelona els diumenges de música electrònica en horari familiar Brunch
in the Park. Fins ben entrat el mes de setembre, els Jardins Joan Brossa de Montjuïc combinaran concerts
de primer nivell amb activitats per als més petits que inclouran tallers, rocòdrom i tirolina, entre daltres. The
Martinez Brothers, Paco Osuna, Marco Carola i Tiga són algunes de les estrelles internacionals que hi actuaran.
barcelona.brunch-in.com Jazz al Terrat Barcelona Del 5 de juliol al 9 dagost Concerts a la terrassa del
Museu dHistòria El Museu dHistòria de Catalunya organitza per tercera vegada un cicle de concerts estiuencs
a la terrassa de ledifici de la plaça Pau Vila. Agrupats sota el lema Òrbita jazz -en referència a les fusions més
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variades- hi actuaran Edu Tancredi Sextet, el New Tango Project de Guido Di Blasi, Luna Cohen, Valentí Moya
& Joan Pau Cumelles Trio, Judit Neddermann i el projecte de jazz i música electrònica Load. www.mhcat.
cat Els Vespres de la UB Barcelona Del 4 al 20 de juliol Música gratuïta al jardí de la Universitat de
Barcelona Sense fer soroll però avançant amb pas ferm, Els Vespres de la UB es planten a la seva dotzena
edició. Un cicle de concerts gratuïts al Jardí Ferran Soldevila, amb un objectiu clar: donar visibilitat a una sèrie
dartistes de lòrbita independent. Loferta és variada: el twee-pop de Tronco, el debut a Barcelona del cantautor
canadenc Calvin Love i la psicodèlia de Les Sueques, entre daltres. www.ub.edu/vespres Festival Castell
de Peralada Peralada Del 6 de
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Festival Poesia i + 2011- i Activitats del cap de setmana a Caldes dEstrac
Jueves, 29 de junio de 2017
Dissabte 16 de juliol 6 h tarda, a les pistes municipals de petanca Petanca. Melés Organitza: Club Petanca
Caldes dEstrac 3/4 de 7 tarda, a la Capella del Carme Missa en commemoració de la Mare de Déu del
Carme Organitza: Parròquia de Santa Maria 2/4 d11 nit, al carrer Església davant la Biblioteca Can Milans
Concert de flauta travessera i guitarra, a càrrec de Fedra Borràs i Pablo Despeyroux Organitzen: Arrels Cultura
i Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes dEstrac, amb la col·laboració de lAjuntament de Caldes
dEstrac
Diumenge 17 de juliol Al Parc Joan Maragall Fira dalimentació i artesans Organitza: Arrels
Cultura De 10 h matí a 2 del migdia, a la plaça de les Barques Jornada de donació de sang 7 h tarda, a
la Fundació Palau Festival Poesia i +. C., El Petit Llibre que encara no tenia nom. Adaptació de textos de
Juan A. Millán, Trad. Quim Monzó C., el petit llibre que encara no tenia nom és un conte que només té escrites
dues línies: Hi havia una vegada i Fi. Un dia C. emprèn un viatge per la biblioteca, de prestatge en prestatge,
per preguntar als altres llibres perquè no creix i per saber quina classe de llibre li agradaria ser. Finalment
aprendrà que mentre no es faci gran, podrà ser totes les coses del món. Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes dEstrac amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona Acte gratuït
9 h vespre, a la Fundació Palau Festival Poesia i +. Músiques de
lHolocaust, Brossa Quartet: Aleix Puig (violí), Pere Bartolomé (violí), Imma Lluch (viola), Oleguer Aymamí
(violoncel), Gregori Ferrer (acordió i arranjaments), Elies Barberà (actor) A partir denregistrament sonors de
les cançons populars cantades per les víctimes de lHolocaust (música clàssica i músiques klezmer, zíngara
i mediterrània), el Brossa Quartet fa un exercici imaginatiu de reconstrucció de la memòria musical i històrica,
combinat amb una selecció de textos de Prima Levi, Joaquim Amat Piniella i Jorge Semprún, entre daltres.
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes dEstrac amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona Preu
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Roger Mas, en la seva versió més poètica a Canet de Mar
Jueves, 29 de junio de 2017
Amb un concert molt especial a lEscola de Teixits de Punt de Canet de Mar Roger Mas capgros.com
Comença el Festival Poesia i + que promou la Fundació Palau de Caldes dEstrac amb un concert molt especial
a lEscola de Teixits de Punt de Canet de Mar. El protagonitzarà Roger Mas. DespreÌs del seu darrer disc, el
despullat Irredempt, que ja anava al moll de los, el cantautor solsonenc Roger Mas es furga encara meÌs i
publica el llibre El dolor de la bellesa. ConteÌ totes les seves lletres i fragments en prosa de la seva vida i
reflexions de tota mena. El presentaraÌ acompanyat de la seva guitarra i de tres grans coÌmplices: la cantant
Bikimel (que acaba de treure No ben beÌ, un disc de poemes musicats amb Xavi Lloses), Eduard Escoffet
(poeta i veu a Barba Corsini) i Laia MartiÌnez LoÌpez (poeta i cantant a Jansky). CancÌ§ons i poemes, cantants
i poetes.
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Poesia i + sestrena amb autors internacionals i amb produccions pròpies
Jueves, 29 de junio de 2017
No volem ser un aparador sinó un generador, una radiografia de la riquesa de la poesia catalana. Martí Sales,
que juntament amb Pere Almeda i Mireia Calafell signen la direcció de la nova edició del festival Poesia i +,
va deixar clar ahir lobjectiu prioritari dun certamen que del 6 al 16 de juliol reivindicarà aquest gènere a sis
municipis del Maresme. Tot i això, el mateix Sales va destacar que com a novetats daquest any sincorpora la
internacionalització del vers amb la participació de diferents autors forasters, com ara el novaiorquès Rowan
Ricardo Phillips, que juntament amb la mexicana Juana Adcock actuaran el dissabte 15 de juliol a la Fundació
Palau amb la companyia musicada del bateria Ramon Prats. Daltra banda, Pere Almeda va posar laccent en
una altra aventura que sestrenarà en el festival, com ara les produccions pròpies. Destaquem la lectura
dramatitzada a càrrec dels actors Clara Segura i Lluís Homar, que interpreten una trobada imaginada entre
Palau i Fabre i la dona de Pablo Picasso, Jacqueline, partint dels textos de lobra de Palau Estimat Picasso.
Serà un dels plats forts del festival que reflexionarà sobre tot limaginari que va envoltar la passió de Palau i
lartista, va afegir-hi Almeda. Tal i com ja sha fet en les dues darreres edicions, fins i tot el cartell i la programació
del festival es converteix en un crit de reivindicació de la poesia. En aquesta ocasió prenem la poesia com a
bandera i mostrem la nuesa amb la qual ens despulla i ens emociona, va precisar el director, que va anunciar
que Poesia i + ha estat triat tant per la Diputació com per la Generalitat festival estratègic, que ens augmenta
la responsabilitat de construir un programa amb qualitat. Una qualitat del cartell que els representants dels
sis municipis on hi haurà actuacions del festival van garantir afegint-hi els escenaris triats, com ara el pou de
glaç de Canyamars, a Dosrius; el Mercat Municipal dArenys de Mar o ca lAlfaro de Sant Andreu de Llavaneres.
Amb vista a lany vinent, Alella i Argentona són poblacions que shan mostrat interessades per afegir-se al
Poesia i +. LA FRASE Prenem la poesia com a bandera i mostrem la nuesa amb què ens despulla i ens
emociona Pere Almeda co director del festival Poesia i + de la Fundació Palau LA XIFRA 27 espectacles
integren la nova edició del festival Poesia i +, que se celebra del 6 al 16 de juliol en sis municipis.
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POESIA I + s'internacionalitza i es consolida al Maresme
Jueves, 29 de junio de 2017
_
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La Fundació Palau acull la presentació del Festival Poesia i +
Jueves, 29 de junio de 2017
Maria Choya, directora de la Fundació; Pere Almeda i Martí Sales, directors del festival; juntament amb Manel
Guerrero, comissari de l&#8217;Any Palau i Fabre; han posat sobre la taula els aspectes més llaminers
d&#8217;aquesta edició on destaca un fort desig d&#8217;internacionalitzar el festival amb propostes de
poetes com Rowan Ricardo Philips o Juana Adcock. Tot això sense oblidar la fita de ser un altaveu de la millor
poesia catalana.
170628_poesia_presentaciorosa.jpgD&#8217;altra banda, en celebrar-se aquest any el centenari del
naixement de Josep Palau i Fabre, el festival li ret homenatge amb una campanya que agafa literalment la
poesia per bandera i prén un dels versos del poeta &#8220;Jo em donaria a qui em volgués&#8221; com a
crit de guerra del festival.
170628_poesia_presentacio.jpgUn cop més Caldes d&#8217;Estrac serà la seu principal del festival, que
també arribarà a les poblacions de Canet de Mar, Mataró, Arenys de Mar i Dosrius. Per aquest motiu durant
la l&#8217;acte també van ser-hi presents, Rosa Pou, alcaldessa de Caldes d'Estrac; Montserrat Caba, del
Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu d'Arenys de Mar; Marc Bosch, alcalde de Dosrius; Jordi
Reñé, regidor de cultura de Dos Rius, i Xavier Noms,regidor de cultura de Sant Andreu de Llavaneres, que
van fer un breu resum de les activitats que es desenvoluparan en cadascú dels municipis.
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Sant Andreu de Llavaneres acull dues propostes del Festival Poesia i + 2017
Miércoles, 28 de junio de 2017
Del 6 al 16 de juliol, la Fundació Palau de Caldes d'Estrac i altres municipis del Maresme, entre els quals es
troba Sant Andreu de Llavaneres, acolliran la 12a edició del Festival Poesia i +, que comptarà amb una flamant
nova imatge i una potent programació. Enguany, en el marc de l'Any Palau i Fabre, la figura de l'Alquimista
vertebrarà una programació que es vol hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. Amb la intenció
descampar arreu la passió per la poesia i la seva hibridació amb les arts, el Poesia i + 2017 inclou dues
propostes el proper dissabte 8 de juliol a Sant Andreu de Llavaneres. Neus Borrell i Nuvola Vandini presentaran
Llengua mare, a partir de les 20 hores, al parc de Ca l'Alfaro. Tot seguit, també al parc de Ca lAlfaro, Víctor
Obiols ens acostarà a partir de les 20:45 hores el seu llibre-disc Sacrilegis , que inclou poesia cantada de fins
a disset poetes classics catalans des de Ramon Llull fins a Lluis Sola, passant per la Reina de Mallorques,
Jacint Verdaguer, B.C. Aribau, Joan Maragall, Josep Carner, Salvador Espriu, Rosa Leveroni, Josep Sebastia
Pons, Joan Verges, Clementina Arderiu, Segimon Serrallonga, Joan Vinyoli i tambe Josep Palau i Fabre. La
imatge del Poesia i + 2017 Enguany se celebra l'Any Palau i Fabre, que commemora el centenari del naixement
del poeta. La nova campanya vol ser un homenatge a la seva obra i a la relació íntima i personal que establim
amb la poesia. Amb la poesia per bandera i amb un dels versos més cèlebres de Palau i Fabre, Jo em donaria
a qui em volgués, es torna a llançar de nou el crit de guerra del festival: + POESIA SI US PLAU. Altres
propostes del Festival Poesia i + Els directors del certamen, Pere Almeda, Martí Sales i Mireia Calafell, han
confeccionat un programa que inclou també la increïble veu d'en Roger Mas; en Lluís Homar i la Clara Segura
encarnant la passió de Palau per Picasso; la intensitat de Rosalía i Refree; les percussions desbocades de
Coetus; les il·luminacions de Rowan Ricardo Phillips; els versos punyents dAlbert Balasch o els de la poeta
síria Fadwa Souleimane; la recuperació de la tradició musical de la mà de Càntut, l'alegria de la Joana Gomila
i la frescor de El pèsol feréstec, entre moltes altres propostes. Per a més informació sobre el festival i consultar
el programa complet, podeu visitar el portal www.poesiaimes.cat .
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Tria personal d'Anna Guitart: Any Palau i Fabre
Miércoles, 28 de junio de 2017
Anna Guitart viatja a Caldes d'Estrac, al Maresme, per entrevistar Manuel Guerrero, comissari de l'Any Palau
i Fabre, que ens apropa la figura multidisciplinària i rica de l'escriptor.
Aquest clip és de:
ÚLTIMS
PROGRAMES TAMBÉ ET POT INTERESSAR
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Arenys participa, un any més, al Festival Poesia i +
Miércoles, 28 de junio de 2017
El Festival Poesia i + sha presentat aquest matí a la Fundació Palau i Fabre a Caldes dEstrac. Un festival
que arrenca el 6 de juliol fins al dia 16 en què Arenys de Mar hi participa amb una activitat doble el dia de
Sant Zenon al Mercat Municipal. Enguany, el Festival Poesia i + celebra el centenari del naixement de Josep
Palau i Fabre i sha dissenyat una programació que vol ser un homenatge a la seva obra. Un Festival en què,
a més de Caldes dEstrac, també hi participen 5 municipis més de la comarca, entre ells Arenys de Mar que
hi pren part per tercera vegada consecutiva. La responsable del Centre dEstudis Salvador Espriu, Montse
Caba, ha detallat que des dArenys de Mar es faran dues activitats el dia 9 de juliol que combinaran música
amb gastronomia. La primera portarà per nom Tiberi del grup Nyamnyam amb Iñaki Álvarez i Ariadna
Rodríguez. I les activitats seguiran amb un espectacle musical de la veu i la guitarra dIsabel Vinardell i Isabelle
Laudenbach qui presentaran el seu darrer treball A solas, un disc que inclou cançó melòdica, mediterrània,
cobla i flamenc. Les dues artistes ja havien format part de grups com Cheb Balowski i Las Migas.
Els
espectacles arrencaran a les 8 del vespre al Mercat Municipal. El Festival Poesia i +, que sha presentat
aquest matí, inclou diversos espectacles musicals i recitals poètics en diversos municipis amb la participació
dartistes com Roger Mas, Pepa Plana, Lluis Homar i Clara Segura o el duet Càntut, amb Carles Sanjosex i
Carles Belda, entre altres. Arrencarà el dijous 6 de juliol i sallargarà fins al dia 16 del mateix mes.
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Caldes d'Estrac. Més poesia si us plau!
Miércoles, 28 de junio de 2017
Publicat el Dimarts, 27 Juny 2017 13:04 Escrit per Ajuntament de Caldes d'Estrac Més poesia si us plau!
La Fundació Palau acollirà el proper dimecres 28 de juny a les 11h la roda de premsa de presentació de la
12a edició del Festival Poesia i +. El festival, que tindrà lloc del 6 al 16 de juliol a Caldes dEstrac i a diferents
poblacions del Maresme, és un dels més actius i innovadors de la creació poètica i artística contemporània.
Enguany, en el marc de l'Any Palau i Fabre, la figura de l'Alquimista vertebrarà una programació que es vol
hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. En l'acte de presentació que tindrà lloc aquest dimecres
a les 11h a la Fundació Palau comptarem amb Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Almeda, directors del festival;
Manel Guerrero, comissari de l'Any Palau i Fabre; Maria Choya, directora de la Fundació Palau; Rosa Pou,
alcaldessa de Caldes d'Estrac; Joaquim Fernández i Oller, regidor de cultura de l'Ajuntament de Mataró;
Montserrat Caba, del Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu d'Arenys de Mar; Marc Bosch, alcade
de Dosrius; i Jordi Reñé, regidor de cultura, serveis socials i sanitat de Dos Rius.
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Festival Poesia i +, del 6 al 10 de juliol. Omplim de versos els jardins de vora
el mar
Miércoles, 28 de junio de 2017
Cada estiu, la Fundacio&#769; Palau capitaneja la irradiacio&#769; poe&#768;tica me&#769;s important de
fora la capital i s&#8217;encarrega de fer arribar els millors poetes, mu&#769;sics i artistes als indrets amb
me&#769;s encant.
Enguany, el centenari del genial poeta Josep Palau i Fabre vertebrara&#768; una programacio&#769; hereva
de la seva gosadia i curiositat insadollables. Amb la intencio&#769; d&#8217;escampar arreu la passio&#769;
per la poesia i la seva hibridacio&#769; amb les arts, el Poesia i + 2017 tornara&#768; a ser un mostrari de
creativitats desbor- dants: qui es pot resistir a la veuarra d&#8217;en Roger Mas? Qui es perdria l&#8217;
Homar i la Segura encarnant la passio&#769; de Palau per Picasso? O la intensitat de Rosali&#769;a i Refree,
les percussions desbocades de Coetus, les il·luminacions de Rowan Ricardo Phillips, els versos punyents
d&#8217;Albert Balasch o Fadwa Suleiman, la recuperacio&#769; de la nostra tradicio&#769; musical de
&#8216;Ca&#768;ntut&#8217;? Qui no es rendiria davant de l&#8217;alegria de la Joana Gomila, la saviesa
de l'Antoni Clapés, la frescor de El pèsol feréstec?
El Festival POESIA i + 2017 celebra el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre i la campanya dissenyada
enguany vol ser un homenatge a la seva obra i a la relacio&#769; i&#769;ntima i personal que establim amb
la poesia. Una relacio&#769; on la nuesa es torna ineludile i on la riquesa de la diversitat s&#8217;expressa
en tota la seva plenitud. Amb la poesia per bandera i amb un dels versos me&#769;s ce&#768;lebres de Palau
i Fabre, Jo em donaria a qui em volgue&#769;s, llancem de nou el crit de guerra del festival: + POESIA SI US
PLAU, i omplim de sentit el cartell del festival.
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Mataró torna a participar al Festival Poesia i + amb quatre propostes musicals
i poètiques
Miércoles, 28 de junio de 2017
Mataró tornarà a ser una de les seus de la programació del Festival Poesia i +, originari de Caldes d&#8217;
Estrac. El regidor de Cultura ha participat aquest matí a la roda de premsa de presentació del festival que
s&#8217;ha fet a la Fundació Palau, entitat organitzadora del festival. El 7 de juliol a partir de les 20 h a Mataró
es podrà veure quatre propostes musicals i poètiques entre les quals hi destaca el concert de Coetus i Pau Riba.
Després que la passada edició el Festival Poesia i +, s&#8217;obrís a més poblacions de la comarca, la 12a
edició oferirà espectacles i concerts a Caldes d&#8217;Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Arenys de Mar, Sant
Andreu de Llavaneres i Mataró del 6 al 16 de juliol.
Dins la celebració de l'Any Palau i Fabre, la figura de l'Alquimista vertebrarà una programació que vol ser
hereva de la seva gosadia i curiositat. Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura, Rosalía i Refree, Rowan
Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman i Càntut, Joana Gomila són alguns dels artistes que passaran
pel festival, un dels més actius i innovadors de la creació poètica i artística contemporània.
El 7 de juliol a Mataró l&#8217;espectador podrà gaudir d&#8217;un recorregut poeticomusical per dos espais
de les 8 del vespre a les 12 de la nit. La primera aturada al viatge serà a La Riera, davant l'Ajuntament, amb
la participació d'Alenky, un quartet format per Marc Egea a la viola de roda, Manu Sabaté a la gralla i clarinet
baix, Joan Antoni Pich al violoncel i Arnau Obiols a la bateria, acompanyats en la paraula d&#8217;Oriol
Sauleda. Al mateix espai la música donarà pas a les paraules de Guim Valls i Maria Sevilla amb el seu
gamberrisme literari de &#8220;Dents del segle&#8221;.
La nit de lletres i música acabarà al Pati de Can Marchal amb un convit a endinsar-se en l'univers d&#8217;
El pèsol feréstec, que presenten nou disc, &#8220;Treure&#8217;ns robins&#8221;. Tot seguit arribarà el
gran moment de la nit amb Coetus, la primera orquestra de percussió ibèrica, que a Mataró venen acompanyats
de Pau Riba, disposat a retre homenatge a Palau i Fabre.
Nova imatge
Aprofitant la celebració de l'Any Palau i Fabre, la nova campanya vol ser un homenatge a la seva obra i a la
relació íntima i personal que s&#8217;estableix amb la poesia. Una relació on la nuesa es torna ineludible i
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on la riquesa de la diversitat s&#8217;expressa en tota la seva plenitud. Amb la poesia per bandera i amb un
dels versos més cèlebres de Palau i Fabre, &#8220;Jo em donaria a qui em volgués&#8221;, la direcció del
festival llança de nou el crit de guerra del festival: + POESIA SI US PLAU.
La difusió i potenciació de la creació poètica i artística contemporània és un dels valors més apreciats del
Festival Poesia i+, dirigit per Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Almeda.
La programació del Poesia i + es pot consultar al web www.poesiaimes.cat.
El Poesia i + a Mataró
La Riera (davant de l'Ajuntament):
A les 20 h, Alenky, Amb Marc Egea i Oriol Sauleda.
A les 21 h, Dents del segle, Amb Maria Sevilla i Guim Valls.
Pati de Can Marchal:
A les 22 h, El Pèsol Feréstec
A les 23 h, Coetus + Pau Riba.
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Paula Valls obre aquest dijous el cicle Nits d'Estiu als Badius d'Òmnium
Cultural a Badalona
Martes, 27 de junio de 2017
Paula Valls obre aquest dijous el cicle Nits d'Estiu als Badius, organitzat per Òmnium Cultural a Badalona. El
concert, que començarà a dos quarts de deu de la nit, es farà a un badiu del barri de Casagemes. Paula Valls,
amb tan sols 18 anys, compta amb una veu prodigiosa, i amb una facilitat innata per compondre i interpretar.
Això li atorga un fresc i sorprenent estil propi, que recorda la sensibilitat de Norah Jones i la força d'Amy
Winehouse. Acaba de gravar el disc «Black and White», un impressionant treball que sona a la més autèntica
música negra amb tonalitats més actuals, que inclou temes propis amb lletra i música composta per Paula
Valls i arranjaments de Guillem Soler. Ha estat conjuntament amb Ramon Mirabet, la veu de l'espot televisiu
de LA MARATÓ 2016. Paula Valls arriba a les Nits d'Estiu als Badius uns dies abans d'actuar al Festival de
Cap-Roig. Òmnium Cultural presenta un any més el Nits d'Estiu als Badius 2017, un cicle on es combina
cultura i patrimoni. Una oportunitat única per gaudir d'un concert o recital poètic en un típic badiu badaloní.
Enguany s'ha programat una oferta d'estils diversos, però totes elles de primer nivell: concerts de Paula Valls
(jazz, soul i funk), el quartet de corda Kapdinski (Classicisme, romanticisme i música barroca) i el grup Bipolar
(pop-rock) i el recital poètic que l'actriu Montse Guallar, acompanyada per la guitarra de Max Sunyer, han
preparat per commemorar el centenari de Palau i Fabre. "És una excel·lent manera d'oferir una bona proposta
cultural a la ciutat, a la vegada que posem en valor un element patrimonial tan característic de la ciutat com
són els badius", ha explicat Jordi Ballesteros, president d'Òmnium Cultural Badalona - Barcelonès Nord. El
cicle comença aquest dijous i s'allarga cada dijous fins el 20 de juliol. El preu és de 7 euros (per als socis
d'Òmnium Cultural) i 10 (per als no socis). Les inscripcions s'han de fer a través del correu electrònic
badalona@omnium.cat o del telèfon 93 389 56 80. Un cop confirmada la reserva es donarà a conèixer l'adreça
exacte del badiu on se celebrarà cada concert.
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Josep Palau i Fabre, pal de paller del Poesia i + 2017
Sábado, 24 de junio de 2017
Jo em donaria a qui em volgués, com si ni jo me nadonés, daquest donar-me: com si ho fes, un jo de mi que
mignorés. Aquest fragment inicial dun dels poemes més coneguts de Josep Palau i Fabre serveix de fil
conductor de la campanya promocional de la nova edició del festival Poeisa i +. Del 6 al16 de juliol i en cinc
municipis diferents del Maresme, juntament amb el Caldes que tant va estimar i que és seu de la seva fundació,
sescenificaran propostes ben diverses, lligades però amb la força i la contundència dels mots. Poesia i + tindrà
en aquesta ocasió convidats dexcepció duna llarga llista que encapçalen Roger Mas, Clara Segura, Lluís
Homar, Antoni Clapés i la pallassa Pepa Plana, com a cares més conegudes pel públic en general i que
continua amb figures com ara el poeta Albert Balasch, Coetus i Pau Riba, Miquel Gelabert i Jaume Mallofré,
Vicenç Altaió, Berta Garcia Faet i Sara Torres o Fina Birulés i Joana Basó, entre altres. Prop duna trentena
de muntatges que es distribuiran en espais com lEscola de Teixits de Punt de Canet, lajuntament, la plaça de
Can Llinàs o el pati de Can Marchal, de Mataró; el Parc de Ca lAlfaro de Sant Andreu de Llavaneres; el Mercat
Municipal dArenys de Mar o el pou de glaç de Canyamars, a Dosrius. Una experiència per als sentits a labast
de tothom gràcies a un abonament de 35 euros. La veu de reclusos de Quatre Camins Una de les propostes
més interessants del certamen arribarà el divendres 14 de juliol a la Fundació Palau de la mà del poeta
badaloní Marçal Fonts, que ha dirigit un taller diniciació a la recitació i a Palau i Fabre amb interns de la presó
de Quatre Camins. Treballaran plegats els Quaderns de lAlquimista per treuren tot el suc possible, i al pati de
la fundació presentaran el resultat daquesta aventura compartida en forma de recital. Un dia abans, el dijous
13, destaca la veu de la poeta i actriu siriana Fadwa Souleimane, expulsada pel règim de Baixar al-Assad,
que encetarà una conversa també a la fundació amb la periodista Cristina Rivas sobre lobra de la primera Le
passage.
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De la mà de Palau i Fabre
Martes, 20 de junio de 2017
La Fundació Palau sinaugurava el maig de lany 2003 amb la vocació de conservar, exhibir i difondre el fons
artístic i documental de Josep Palau i Fabre. Aquest poeta, dramaturg, assagista, narrador, traductor, crític, i
un dels principals experts mundials en Picasso, és un dels més grans escriptors catalans de la segona meitat
del segle XX, però, malgrat la seva importància en diversos àmbits, continua sent un gran desconegut per
una gran majoria de la població.
Endinsar-se en les sales de la Fundació Palau permet descobrir, tot
passejant quasi de la mà de Palau i Fabre, el seu univers i conèixer una mica més lhome. La Fundació ens
obre les portes perquè puguem descobrir per nosaltres mateixos lunivers del personatge; malauradament, el
dia de la nostra visita, lexposició permanent dedicada a la Barcelona del 1900 al 1936 no es troba a la Fundació.
És lexposició que millor introdueix en la vida de Palau. ja que és un recorregut per lentorn cultural i social en
què es va formar el jove Plau i Fabre. Si la volem gaudir, hi haurem de tornar un altre dia (el fet de celebrar
lany Palau provoca una sèrie de moviments dexposicions que no eren previsibles per nosaltres), idea que no
ens desagrada gens. Un cop dintre lascensor, les portes sobren al segon pis de la Fundació i aquí sí, aquí
entrem en lunivers Picasso. En la sala Estimat Picasso descobrim, de primera mà, perquè Palau és considerat
un dels especialistes internacionals més reconeguts sobre la vida i lobra de Pablo Picasso. Aquesta sala es
podria considerar, quasi, un annex del Museu Picasso del carrer Montcada de Barcelona: aquí trobem tot el
llegat Palau (dell i del seu pare), on destaquen una setantena dobres del pintor malagueny; però no només
això, les cartes intercanviades pels dos creadors, així com fragments destudis del mateix Palau, manuscrits,
permeten conèixer no només lerudició de Palau sobre lobra de Picasso, sinó també els lligams emocionals i
de complicitat entre els dos. Lamplitud de les sales i una illuminació tènue permet passejar en silenci entre
les obres exposades i poc a poc anar entrant en lunivers picassià de la mà i els ulls de Palau i Fabre. De
baixada daquesta sala, de nou ens trobem a lascensor i... desemboquem en una sala on lavantguarda simposa.
Obres de Miró, Juli González, Gargallo, Casamada, Tàpies, Ponç, Barceló o Perejaume ens mostren que
lunivers Palau no es cenyia únicament al món de Picasso. El seu coneixement del món de lart fa fàcil passejar
entre aquestes obres i descobrir petits detalls que en un altre context potser serien difícils dentreveure. A
més daquest llegat personal de Palau i Fabre, la Fundació acull també un important fons documental i
bibliogràfic sobre Picasso i lart i la literatura catalanes del segle XX, destinat tant a públic nacional com
internacional, i organitza exposicions temporals, conferències i altres manifestacions culturals al voltant de
qualsevol de les diferents variants de la creació artística, sigui en el terreny plàstic, teatral o poètic. Lalquimista
Palau
Arribats a la planta baixa de la Fundació, i com a part fonamental de lany Palau, ens trobem amb
lexposició Jo sóc el meu propi experiment. Una exposició que permet entendre, des de diferents punts de
vista, els Poemes de lAlquimista, segurament una de les obres més importants de Palau i un dels llibres de
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poesia en català més coneguts i reeditats. Aquesta exposició va donar el tret de sortida el passat mes dabril
a lany Palau, commemoració del centenari del naixement de lautor. Poemes de lalquimista és un llibre de
creació i reflexió, de poesia i assaig i en el Palau. Amb els poemes que el conformen, va incorporar una reflexió
sobre el tema, la forma i el motiu dalgun dels textos. El que ara proposa la Fundació amb aquesta exposició
és una manera diferent dapropar-se a la poesia de Palau i Fabre; així, diferents autors interpreten els poemes
més destacats del llibre tot utilitzant tècniques diverses com vídeo, àudios, miralls, animacions, estructures
(on el visitant ha dentrar per poder arribar a entendre les interpretacions). Un exposició que, ara no de la mà
de Palau i Fabre, sinó dautors contemporanis, ens permet endinsar-nos una miqueta més en el gran, i de
vegades desconegut, univers Palau i Fabre.
Poesia i +, un festival per escoltar
El Festival Poesia i +
naixia de la mà de Palau i Fabre amb lobjectiu de donar a conèixer nous autors de la poesia i posar aquesta
en valor. Amb els anys, el Poesia i + sha convertit en el festival de poesia més important fora de la ciutat de
Barcelona, i cada any guanya en qualitat, en públic i en acceptació. Enguany, coincidint amb el centenari del
naixement de Palau i Fabre, el festival vertebra el seu eix en aquesta celebració i vol ser un homenatge a la
seva obra i a la relació personal que cadascú de nosaltres establim amb la poesia.
Repartit per diversos
escenaris del Maresme com Canet, Mataró, Llavaneres o Arenys de Mar, a part evidentment de Caldetes, en
el Poesia i + 2017 sonaran veus com les de Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura o Fadwa Suleiman, entre
daltres.
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Manel Guerrero, comissari de lAny Palau
Martes, 20 de junio de 2017
La Fundació és un dels espais centrals de lAny Palau. Filòleg de formació, relacionat laboralment amb el
món del teatre, de lart, de les exposicions... Manel Guerrero és un especialista en Palau i Fabre amb qui va
establir una bona amistat i al llarg dels anys van col·laborar amb diverses qüestions. A Guerrero li proposen
comissionar lAny Palau i, quan confirma que, donades totes les administracions implicades, es podrà treballar
amb una dimensió important per donar a conèixer a Palau internacionalment, accepta lencàrrec encantat.
Parla de Palau i del centenari amb entusiasme i il·lusió. Què és lAny Palau? LAny Palau és la celebració
del centenari del naixement de Palau i Fabre; va néixer el 1917, ara ha fet 100 anys, això semblava un motiu
important de celebració, una celebració impulsada per la Fundació, que és el llegat més important de Palau
i Fabre, per la Institució de les Lletres Catalanes i pel Departament de Cultura de la Generalitat, per tant, té
un abast nacional pel fet que Palau i Fabre es considera un autor important en les lletres catalanes del segle
XX. LAny Palau planteja la necessitat de donar a conèixer Palau i Fabre a un públic ampli perquè els poetes
tenen un públic normalment minoritari. Malgrat tot, Palau va escriure teatre, narrativa, assaig i, a més a més,
és un dels més grans especialistes en Picasso, per tant, és un autor amb una dimensió que supera la dimensió
local o només de poeta. De vegades dóna la sensació que és més conegut com a especialista de Picasso
que no per la seva pròpia obra. Depèn de làmbit on et belluguis, del públic... el que ha passat amb Palau i
Fabre és que, com que toca diferents aspectes, és conegut en diferents sectors, depèn del que es parli. Com
a poeta és conegut en làmbit de la literatura, com assagista de Picasso és més conegut en làmbit de lart, de
la història de lart i des duna dimensió internacional perquè és de referència mundial, per part del teatre és un
autor a tenir en compte, té una obra teatral important i a més com a teòric també, però no és prou conegut
encara. Durant lAny Palau hi ha activitats a tot el país, lacte central seria... Degut a la seva amplitud
daspectes no es podia fer un acte central. La Fundació, que és el somni de Palau, és un dels espais centrals
de lAny Palau però no lúnic. I tampoc hi ha una única activitat: tot al llarg de lany es succeiran múltiples
activitats, moltes a la Fundació, però també a molts altres indrets al llarg del territori. Com a comissari, quin
acte indispensable recomanaria? No hi ha un acte indispensable, jo recomanaria a aquell que no conegui
Palau que visités la Fundació perquè allà hi ha tot el seu llegat, tot el seu univers i és una visita indispensable,
que explica molt bé qui era Palau, per tant això és la primera cosa que recomanaria: una visita a la Fundació.
I de cara, sobretot, a la gent del Maresme, recomanaria el Festival de Poesia i + que tindrà lloc en diferents
municipis del 6 al 16 de juliol . És un festival proposat pel mateix Palau per donar a conèixer els nous poetes
i els valors de les nostres lletres. Aquest festival sha consolidat com un dels festivals més importants de poesia
i té una programació realment molt atractiva. Un altre acte important serà lexposició dedicada a Palau i Picasso,
inaugurada el 21 de juny a la casa natal de Picasso a Màlaga, i que a loctubre arribarà a la Fundació.
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El centenari de Palau i Fabre vertebra la programació del Poesia i +
Viernes, 16 de junio de 2017
Cada estiu, la FundacioÌ Palau capitaneja un dels festivals de poesia més importants de Catalunya fent arribar
els millors poetes, músics i artistes del país a escenaris amb molt dencant de Caldes dEstrac i altres municipis
maresmencs. Enguany, el centenari del genial poeta Josep Palau i Fabre vertebraraÌ una programació que
tot just sha presentat i que vol heretar la gosadia i curiositat de la que el poeta i assagista, creador de la
Fundació sempre va fer gala. Amb la intencioÌ descampar arreu la passioÌ per la poesia i la seva hibridacioÌ
amb les arts, el Poesia i + 2017 tornaraÌ a ser un mostrari de creativitats: el públic hi trobarà la veu de Roger
Mas, Lluís Homar i Clara Segura encarnant la passioÌ de Palau per Picasso, o el duet format per Rosalía i
Refree, percussions desbocades de Coetus, les il·luminacions de Rowan Ricardo Phillips, els versos punyents
dAlbert Balasch o Fadwa Suleiman, la recuperacioÌ de la nostra tradicioÌ musical de CaÌntut, lalegria de la
Joana Gomila, la saviesa de lHilari de Cara i la frescor de El peÌsol fereÌstec. Campanya en honor a Palau
Ja que el Festival celebra el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre la campanya dissenyada enguany
vol ser un homenatge a la seva obra i a la relacioÌ iÌntima i personal que sestableix amb la poesia.
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Arenys de Mar programa dos espectacles en el marc del festival "Poesia i +"
Jueves, 29 de junio de 2017
Aquest dimecres al matí s'ha presentat a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac la nova edició del Poesia i + ,
un festival que, amb motiu del centenari del naixement de Palau i Fabre, vol ser un homenatge a la seva obra
i a la relació íntima i personal que establim amb la poesia. Així, el festival d'irradiació poètica més important
de fora la capital se celebrarà del 6 al 16 de juliol als municipis de Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Mataró,
Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar i Dosrius. La nostra vila hi participa amb un doble espectacle
programat pel 9 de juliol, coincidint amb la festa major de Sant Zenon. El Mercat municipal acollirà a les 8 del
vespre l'espectacle Tiberi , de la companyia Nyamnyam. Es tracta d'una instal·lació escènica sense formalismes
ni frontalitat. A primera vista, potser només una taula plena de llibres dins el mercat un diumenge. Un punt de
partida que la companyia activa a través d'accions, objectes i aliments que hi va introduint, així l'acció es va
tornant més i més grupal, quotidiana i en efervescència. I tot, amb la idea d'estar junts, de compartir beguda,
menjar, poesia i mercat! La segona proposta programada a Arenys de Mar pel 9 de juliol serà el recital de
veu i guitarra que les Isabeles oferiran, a partir de les 9 del vespre, també dins del Mercat municipal. Les dues
components, Isabel Vinardell i Isabelle Laudenbach (excomponents de Cheb Balowski i Las Migas) ens oferiran
un espectacle en el què la música succeeix així, sense més. I t'envolta una sensació d'aixopluc i d'exposició
permanent alhora. De relació discordant entre les pròpies fragilitats i fortaleses. De nuesa. D'intimitat. Alguna
cosa que cristal·litza en un camí empedrat de processos. Alguna cosa que diu i que calla alhora. A banda
de les dues propostes d'Arenys de Mar, pel festival Poesia i + hi passaran artistes com Roger Mas, Lluís
Homar i Clara Segura, Rosalía i Refree, Coetus, Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman,
Càntut, Joana Gomila o El pèsol feréstec. Teniu tota la informació del festival en aquest enllaç .
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Poesia i + sestrena amb autors internacionals i amb produccions pròpies
Jueves, 29 de junio de 2017
No volem ser un aparador sinó un generador, una radiografia de la riquesa de la poesia catalana. Martí Sales,
que juntament amb Pere Almeda i Mireia Calafell signen la direcció de la nova edició del festival Poesia i +,
va deixar clar ahir lobjectiu prioritari dun certamen que del 6 al 16 de juliol reivindicarà aquest gènere a sis
municipis del Maresme. Tot i això, el mateix Sales va destacar que com a novetats daquest any sincorpora la
internacionalització del vers amb la participació de diferents autors forasters, com ara el novaiorquès Rowan
Ricardo Phillips, que juntament amb la mexicana Juana Adcock actuaran el dissabte 15 de juliol a la Fundació
Palau amb la companyia musicada del bateria Ramon Prats. Daltra banda, Pere Almeda va posar laccent en
una altra aventura que sestrenarà en el festival, com ara les produccions pròpies. Destaquem la lectura
dramatitzada a càrrec dels actors Clara Segura i Lluís Homar, que interpreten una trobada imaginada entre
Palau i Fabre i la dona de Pablo Picasso, Jacqueline, partint dels textos de lobra de Palau Estimat Picasso.
Serà un dels plats forts del festival que reflexionarà sobre tot limaginari que va envoltar la passió de Palau i
lartista, va afegir-hi Almeda. Tal i com ja sha fet en les dues darreres edicions, fins i tot el cartell i la programació
del festival es converteix en un crit de reivindicació de la poesia. En aquesta ocasió prenem la poesia com a
bandera i mostrem la nuesa amb la qual ens despulla i ens emociona, va precisar el director, que va anunciar
que Poesia i + ha estat triat tant per la Diputació com per la Generalitat festival estratègic, que ens augmenta
la responsabilitat de construir un programa amb qualitat. Una qualitat del cartell que els representants dels
sis municipis on hi haurà actuacions del festival van garantir afegint-hi els escenaris triats, com ara el pou de
glaç de Canyamars, a Dosrius; el Mercat Municipal dArenys de Mar o ca lAlfaro de Sant Andreu de Llavaneres.
Amb vista a lany vinent, Alella i Argentona són poblacions que shan mostrat interessades per afegir-se al
Poesia i +. LA FRASE Prenem la poesia com a bandera i mostrem la nuesa amb què ens despulla i ens
emociona Pere Almeda co director del festival Poesia i + de la Fundació Palau LA XIFRA 27 espectacles
integren la nova edició del festival Poesia i +, que se celebra del 6 al 16 de juliol en sis municipis.
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Tria personal d'Anna Guitart: Any Palau i Fabre
Miércoles, 28 de junio de 2017
Anna Guitart viatja a Caldes d'Estrac, al Maresme, per entrevistar Manuel Guerrero, comissari de l'Any Palau
i Fabre, que ens apropa la figura multidisciplinària i rica de l'escriptor.
Aquest clip és de:
ÚLTIMS
PROGRAMES TAMBÉ ET POT INTERESSAR
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Les Lectures a la Fresca homenatgen la visió d'Europa de Palau i Fabre, Havel
i Picasso
Martes, 27 de junio de 2017
El cicle s'ha presentat aquest dilluns El cicle Lectures a la Fresca, organitzat pels , dedica la 13a edició al
poeta i escriptor Josep Palau i Fabre en el centenari del seu naixement, així com al polític Václav Havel i al
pintor Pablo Picasso. Tots tres seran presents amb tres lectures dramatitzades que tindran lloc el 4 i 20 de
juliol, i el 21 de setembre, a les deu de la nit a diferents espais de la ciutat. Vídeo El cicle arrencarà el 4 de
juliol al parc de Ramon Barnils amb la lectura de 'La Retirada'. Escrita per Václav Havel, que va ser l'últim
president de Txecoslovàquia i primer de la República Txeca; exposa en clau d'humor un president que es
retira, una família que no vol abandonar la mansió residencial, uns polítics arribistes que esperen la retirada
del president per ocupar el seu lloc, un assumpte de corrupció que provoca destrosses ecològiques i la premsa
groga que publica assumptes sentimentals del president. Agafarà el relleu 'Don Joan', basat en les cinc obres
curtes 'El teatre de Don Joan' de Josep Palau i Fabre. Els Jardins del Monestir acolliran aquesta proposta el
20 de juliol. Tanca el cicle 'Homenatge a Picasso', amb la qual Ignasi Roda oferirà a partir de l'obra de Josep
Palau i Fabre un espectacle musical amb textos, cançons i elements plàstics entorn la figura del pintor. La
plaça de l'Om serà l'escenari del muntatge el 21 de setembre. Per la directora artística de les Lectures a la
Fresca, Dolors Vilarasau, el fil conductor de les tres sessions és la visió d'Europa de Palau i Fabre, Picasso
i Havel, cadascú en els seus àmbits. Dolors Vilarasau Penso que les lectures d'aquest any tenen tres persones
que han estat capdavanteres dins aquesta idea d'Europa. L'iniciativa arriba enguany a la 13a edició. La tinenta
d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, ha assegurat que es tracta d'un referent per a la ciutat. Carmela Fortuny
És un gènere i una activitat de referència a la ciutat, amb un públic fidel. Com cada any, els espectadors
podran acompanyar les lectures dramatitzades amb un vano, que enguany és obra de la pintora Katia Alavedra.
Totes les funcions són gratuïtes. XARXES: Tweet

78 / 103

Núvol
http://www.nuvol.com/opinio/el-millor-vers-de-la-poesia-catalana/

Dom, 25 de jun de 2017 15:59
Audiencia: 7.542
VPE: 25

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

El millor vers de la poesia catalana
Domingo, 25 de junio de 2017
A en Quim Marcé, que no em va fer aquesta pregunta, però que, durant dos anys, me nha fet moltes altres,
a vegades difícils de respondre Fa poc un alumne em va preguntar quin era, al meu entendre, el millor vers
de la poesia catalana de tots els temps. En fer-me la pregunta, em va semblar que la seva expressió afectava
una certa ironia. Com si volgués dir, sense acabar-ho de dir: Mullat. Llavors jo vaig començar a rumiar, i, per
tenir una mica més de temps per fer-ho, li vaig retreure que no mhagués demanat pel millor llibre de la poesia
catalana de tots els temps (com si això fos més fàcil, que no ho és, que decidir quin és el millor vers de tota
la nostra història literària). Dacord. Abans de considerar el millor vers, diguem, doncs, quin és, per tu, el millor
llibre de poesia de tota la literatura catalana. Em va fotre, les coses com siguin. No, no, ja et dic allò del vers
vaig respondre, després de sospesar pros i contres duna cosa i de laltra. Un segon. Joan Alcover No vaig
gosar retopar-lo exigint-li que, més que no pas versos o llibres, podria haver-me inquirit pel millor poema, que
sembla una tria més raonable. Ara bé, si mhagués preguntat això: ¿quin és el millor poema de tota la lírica
catalana, dels medievals fins ara? , jo potser també hauria fet lorni, i replicat, al cap i a lúltim, que és menys
compromès jugar-te-la amb la millor estrofa de la poesia catalana de tots els temps que no pas amb un poema
sencer. En aquest sentit, optaria per la segona part de Joc, de Joan Vinyoli (el poema que té com a pretext
una bola de billar): No puc ja més, retirat del feltre verd, jugador empedreït, deixam sentir com van caient
les hores, com cessen el soroll i el moviment, com, inactiu, el vori es fa de cera, que fondrà, al capdavall,
la mà del foc. Però això no vol pas dir que aquesta estrofa sigui, per descomptat, la millor de tota la poesia
catalana, de Llull ençà. Quina rucada, buscar les coses millors! ¿On van a parar, aquesta llei de maximalismes?
Malhaja, aquest temps nostre de titulars periodístics, de memes i altres momes! Lestrofa vinyoliana, com el
poema sencer, i tot el llibre, Domini màgic , per mi tenen una significació molt especial, fondíssima. I és clar
que, en una o altra avinentesa, sempre soc susceptible descollir alguna cosa daqueix llibre. Tot això, ves
per on, ho anava pensant mentre mirava de triar el millor vers de tota la història de la poesia en llengua
catalana. Quina pèrdua de temps, entretenir-se en aquesta mena de recerques! Però jo anava ajornant la
meva resposta, i cavil·lava que, en la qüestió del millor llibre, sempre hi ha una opció fàcil, que és la de dir,
posem per cas, la poesia completa dAusiàs Marc, o, naturalment, Poesia 1957 , de Josep Carner, que, a parer
meu, constitueix un cim difícilment superable. Però amb aquestes dues opcions, francament, jo mhauria mullat
ben poc, a part que hauria fet una mica de trampa: lobra completa dun clàssic (i March i Carner ho són, com
no nhi ha gaires més de tan rotunds en tot el nostre panorama literari) sempre et fa quedar bé. ¿Qui gosaria
contestar lhegemonia poètica del medieval, el millor poeta europeu del segle XV (amb el permís de Villon i
de Manrique), el qual, Josep Carner, amb la pipa. tot i viure en aquella època (bé que ja crepuscular), es
va proposar deixar a part lestil dels trobadors? Hi ha més lectors, en canvi, que discuteixen lexcel·lència del
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príncep dels poetes . Jo tinc la convicció que, quan aquests que el discuteixen i els que considerem que no
hi pot haver cap poeta més alt que Carner ens hàgim mort tots, del primer a lúltim (i ens hagin enterrat o
cremat o llançat a la bassa o lliurat a lespecejament analític de la ciència), lautor de La paraula en el vent no
tindrà sinó devots admiradors, ni que sigui perquè, daquí a cinquanta anys, el català deurà ser una llengua
tan diferent de la que ell va ennoblir que no hi haurà cap altra possibilitat concebible fora de la de prostrar-se
davant la seva prodigiosa poesia. Tot això, per tant, ho anava sospesant jo, per fer temps, i tot plegat no em
va ocupar gaire més duns quants segons, encara no un minut, perquè el noi esperava la meva contesta
inequívoca i, a més a més, ell tenia una classe de preparació de lexamen de la selectivitat i ja feia tard. No,
com a llibre potser hauria dinclinar-me per Elegies de Bierville Però és que a mi, ves, aquest monument de
la nostra lírica segons com em fa trempar menys que, no ho sé, Pluges a lerm , de Jaume Agelet i Garriga, o
Ledat dor , de Francesc Parcerisas, o Saló de tardor , de Pere Quart. ¿I si triava, de Riba i daquella seva
obra, l emblemàtic vers: Ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur? Si no és el millor de tots els versos
catalans, poc sen deu faltar A veure, calma! No barregem llibres i versos, pomes i peres! Llavors em va
venir al cap Jordi de Sant Jordi, lobra del qual, esclar, és inferior a la del seu contemporani Ausiàs March,
sobretot en quantitat, però alguns dels poemes del qual a mi magraden més, fins i tot, que els de March.
Potser sí que em podia despenjar amb un vers de Jordi de Sant Jordi: Jus lo front port vostra bella semblança,
per exemple. És molt bonic, irrebatible, un vers damor magnífic, sí, però així, sense context (vull dir, desproveït
del text, del poema), requereix una explicació, i la millor explicació, no cal dir-ho, és llegir la composició
sencera. No em servia, per tant. ¿I si optava per un vers de March, que és la manera dencertar-la segur (i
sempre)? Cor malastruc, enfastijat de viure, per proposar-ne un, només un, que defineix, cruament i perfecta,
el que hem sentit tantes vegades, sobretot quan ens fem grans i anem veient com el món es va limitant més
i més, per la roïnesa de molts dels que ens envolten i la poca força que, en ocasions, tenen els bons sentiments
i les obres primoteres de la sensibilitat humana. És, doncs, un vers que no perdrà mai vigència. Però potser
era exagerat considerar aquest decasíl·lab marquià el millor de tots, el més digne de ser cisellat en marbre.
¿I si, aprofitant que és lany Palau i Fabre, buscava alguna cosa de lalquimista? Lhome no plora / pels ulls,
plora pel sexe, i és amarg plorar sol (bo, ¿eh?!): aquí el problema està que no és un vers, sinó un vers i mig
(o mig i un: i, en realitat, hauria dhaver transcrit lhemistiqui sencer: puix que lhome no plora). No em servia,
tampoc. A banda que és un vers mascle , que no té en compte les dones J.V. Foix ¿Foix, potser? El de
Sarrià és un poeta enlluernador que té molts versos estel·lars. Aquests dos, posem per cas, que a mi
memocionen com cap altre de lautor: Vindré mudat, al costat de la dona, / Amb els vestits de quan ens vam
casar. Però són dos, no un. Segur que a Sol, i de dol en trobaria un gavadal. Com aquests: Saber sofrir sense
llanguir, i amar / Sense esperar. Però, de bell nou, comptem dos versos, no pas un de sol. ¿En Blai Bonet?
Haver un got darbre al vel del paladar: és molt ben dit, això, i resulta enormement suggeridor! Però el vers
demana, també, context. Jo rumiava en totes aquestes coses, atropelladament, aquissat per la pressa del
noi. I ell, lalumne, que començava a despacientar-se, en volia només un. El millor! (¿Tadoro fins lesquelet,
de Vinyoli? No, té un puntet sensacionalista, i aquí es tracta de sancionar sobre el millor vers de tots els escrits
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mai en la nostra llengua!). El misteri pregon de la callada vida, afirma un vers molt bell de la meva estimada
Simona Gay, germana dun altre poeta que aprecio molt, Josep-Sebastià Pons. Sembla una divisa del fet
mateix descriure versos, ¿oi? Però daquí a reputar que aquest és el millor vers de tota la nostra poesia
¿Villangómez, autor de versos memorables, tal vegada? És lhora de limpossible somni, de lestremida poesia:
llarg (en realitat, el que he copiat abraça dos versos). ¿Teresa dArenys, tan mística?: Nua, si cal, em dono al
fred més cru. ¿El millor? ¿O Maragall, autor, sobretot, de poemes clàssics ? Em ressonaven al cap els versos
de Loda infinita: Un ressò de les cadences / de l
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Art contemporani en les exposicions dels museus de les comarques de
Barcelona
Viernes, 23 de junio de 2017
La major part dels museus de les comarques de Barcelona, llevat dels de la capital, estan coordinats per la
Diputació de Barcelona; des de lany 1989, per mitjà de la Comissió de Cooperació de Museus Locals, i, a
partir de lany 2001, per mitjà de la Xarxa de Museus Locals, que actualment està formada per 52 municipis i
67 museus, que gestionen més de 150 centres oberts al públic. En molts dels museus, lart contemporani hi
està representat. Ha entrat a formar part de les col·leccions de maneres diverses. Iniciatives municipals com
poden ser el trasllat del Museu dArt Contemporani durant la dècada dels seixanta de Barcelona a Vilanova i
la Geltrú o altres iniciatives més recents, com ara el Festival del Blues de Cerdanyola; artistes que donen la
seva obra o la seva col·lecció, com és el cas de Joan Abelló a Mollet del Vallès, Palau i Fabre a Caldes dEstrac
o artistes vinculats als municipis, com ara el cas de Cumella a Granollers. Al Museu Víctor Balaguer, de
Vilanova i la Geltrú, trobem actualment una important col·lecció, formada per 160 peces dautors com ara Joan
Josep Tharrats, Josep Guinovart, Joan Hernàndez Pijuan, Albert Ràfols Casamada, Àngel Ferrant, Andreu
Alfaro, entre daltres. Aquesta col·lecció prové de lexposició que va tenir lloc a la cúpula del teatre Coliseum
de Barcelona entre els anys 1960 i 1963. Havia de ser la base del Museu dArt Contemporani de Barcelona.
El projecte mai es dugué a terme i la col·lecció es va exposar primer al castell de la Geltrú i actualment es pot
visitar al Museu Víctor Balaguer. El Museu de Granollers disposa duna important col·lecció dart contemporani.
Entre els autors destaca el ceramista Antoni Cumella, nascut a Granollers. També destaca una iniciativa
privada, la que va dur a terme durant 25 anys lAssociació Amics de lArt de Granollers, que va aportar cada
any una obra al museu, on trobem obres de Jaume Muxart, Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Rafael
Bartolozzi La casa Aymat de Sant Cugat del Vallès és la seu del Museu del Tapís. El museu, a banda dobres
del mateix Aymat, Subirachs, Tharrats, Guinovart, Muxart i Grau Garriga, és un dels més importants exponents
del tapís a Catalunya. La Fundació Palau de Caldes dEstrac, impulsada per Josep Palau i Fabre, es va
inaugurar lany 2003, consta de la col·lecció dart iniciada pel pare del poeta i continuada per ell mateix, on
trobem un ampli ventall de pintura catalana del segle XX, obres de Picasso i dartistes actuals. Hi podem
contemplar peces de Miró i Tàpies i de tres artistes pels quals Palau i Fabre va mostrar un interès especial:
Miquel Barceló, Perejaume i Pepe Yagües. El Museu dArt de Cerdanyola es va inaugurar lany 2009, a Can
Domènech. Del fons dart contemporani destaquem la col·lecció de cartells del Festival de Blues, fets per
artistes de prestigi, com ara Guinovart, Perico Pastor o Joan Pere Viladecans. Per últim, anem al Museu
Abelló de Mollet del Vallès. En aquest espai conflueixen lobra de Josep Abelló i la seva col·lecció, llegades al
municipi i, des de lany 1999, obertes al públic. El museu samplia lany 2001 amb lobertura al públic de la casa
del pintor; la col·lecció donada pel pintor consta de més de deu mil objectes i documents de diferents períodes
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i tipologies. A la casa del pintor podem visitar una col·lecció de retrats de Josep Abelló realitzats per diferents
artistes, entre els quals destaquen els pintats per Picasso, Dalí, Tàpies, Cuixart, Muxart i Subirachs. Aquests
i molts daltres són un exemple del ric patrimoni que els nostres museus de pobles i ciutats ens posen a labast.
http://museuslocals.diba.cat/ A la imatge, Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
Etiquetes: art
contemporani · Diputació de Barcelona · Museus de les Comarques de Barcelona
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Una exposició a la casa natal de Picasso explora la mirada de Palau i Fabre al
pintor malagueny
Miércoles, 21 de junio de 2017
ACN Barcelona.-El dramaturg, poeta i l'assagista Josep Palau i Fabre és reconegut com un dels grans experts
sobre el pintor Pablo Picasso. Fins i tot, el va arribar a fotografiar en múltiples ocasions, com també va retratar
alguns dels llocs picassians més emblemàtics. Palau i Fabre també va anar acumulant molts documents sobre
Picasso que rarament shan exposat i que el biògraf va guardar entre els seus papers i va certificar alguna de
les seves obres. Tot això és el que es podrà veure a l'exposició 'Palau mira Picasso', comissariada per Víctor
Fernández, que es podrà visitar des d'aquest dijous fins al 8 d'octubre a la Casa Natal de Pablo Picasso de
Málaga i del 19 d'octubre de 2017 al 14 de gener de 2018 a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Aquesta
cita, que es tracta d'una coproducció entre la Fundación Picasso Málaga. Casa Natal i la Fundació Palau,
s'inclou en el marc dels actes de l'Any Palau i Fabre. En una entrevista a l'ACN, el comissari de l'exposició
ha recalcat que la mostra és sobre "la mirada de Palau a Picasso". Fernández ha recalcat que el gruix
principal de l'exposició són les fotografies que fa Palau al propi Picasso i a escenaris picassians que van des
de Màlaga, a Barcelona, passant per París, La Corunya, Madrid, Cadaqués, Gósol, Itàlia o Holanda. Això va
acompanyat per molta documentació que forma part de l'Arxiu de Palau i Fabre. En aquest sentit, ha explicat
que "a l'exposició es mostren alguns dels documents més importants que es guarden" a l'Arxiu de la Fundació
Palau i Fabre. "Són documents que va aconseguir Palau a partir del propi Picasso i a vegades per les seves
indagacions". El conjunt d'aquestes fotografies ha tingut poca divulgació i l'autor va emprar en els seus llibres
alguns dels materials, de manera que encara resten inèdites bona part daquestes fotografies. De les fotografies,
es pot apreciar la mirada de "l'investigador Palau i Fabre", a qui li interessa molt saber on era el primer taller
de Picasso a Barcelona i que quan el troba va fer-ne fotos. Així mateix, Fernández ha recordat que tampoc
és que Palau li fes moltes fotografies a Picasso "perquè ell era molt tímid. Moltes vegades que va parlar amb
Picasso no ho va enregistrar mai, no hi ha gravacions de converses entre els dos, però una de les primeres
visites que li fa a Picasso i Jacqueline ho va fotografiar tot". De fet, Fernández ha destacat el respecte que li
tenia el mateix pintor a Palau. Les fotografies es complementen amb altres documents que s'han exposat en
poques ocasions i que el biògraf va guardar entre els seus papers. Com ha destacat la Fundació, són apunts
del mateix Picasso sobre el seu taller a Bateau Lavoir o respostes manuscrites als qüestionaris de Palau, a
més de les llibretes de treball de l'escriptor o les seves càmeres fotogràfiques. A aquests documents cal afegir
les dedicatòries que el pintor realitza pel seu estudiós o peces tan desconegudes com una escultura inèdita
de Picasso guardada per Palau i que es convertí en un improvisat cendrer pel pintor.L'exposició inclou la pel·
lícula amb guió i direcció de Josep Palau i Fabre 'Picasso a Catalunya' (Estela films, 1975). En una darrera
sala es presenta el projecte de l'any 2007 'Estimat Palau', una sèrie dhomenatge realitzada per Joan
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Fontcuberta, Luís Gordillo, Antoni Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume i Antoni Tàpies. Màlaga
El comissari ha manifestat que, en el marc de les activitats programades per l'Any Palau, una exposició sobre
Picasso "era molt simbòlic que sortís de Catalunya i anés a un escenari picassià pur i dur. I Màlaga amb dos
museus dedicats a Picasso era un lloc on s'havia d'anar, Màlaga són les arrels". Fernández ha afegit que una
prova d'aquesta força i simbologia és que la mostra té el primer quadre que va pintar Picasso que ve d'una
col·lecció privada a París i està acompanyat pel certificat d'autenticitat que va fer Palau per Picasso i del
mateix Picasso. "És la primera vegada que el quadre s'exposa amb els dos documents" d'autenticitat. De fet,
en l'arxiu de la Fundació Palau s'han conservat totes les certificacions d'obres que va fer Palau, fotografies
en les quals el dramaturg escriu de la seva pròpia mà un petit assaig sobre la peça objecte destudi.
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Picasso vist per Palau i Fabre
Miércoles, 21 de junio de 2017
El dramaturg, poeta i lassagista Josep Palau i Fabre és reconegut com un dels grans experts sobre el pintor
Pablo Picasso. Fins i tot, el va arribar a fotografiar en múltiples ocasions, com també va retratar alguns dels
llocs picassians més emblemàtics. Palau i Fabre també va anar acumulant molts documents sobre Picasso
que rarament shan exposat i que el biògraf va guardar entre els seus papers i va certificar alguna de les seves
obres. Tot això és el que es podrà veure a lexposició Palau mira Picasso, comissariada per Víctor Fernández,
que es podrà visitar des daquest dijous fins al 8 doctubre a la Casa Natal de Pablo Picasso de Málaga i del
19 doctubre de 2017 al 14 de gener de 2018 a la Fundació Palau de Caldes dEstrac. Aquesta cita, que es
tracta duna coproducció entre la Fundación Picasso Málaga. Casa Natal i la Fundació Palau, sinclou en el
marc dels actes de lAny Palau i Fabre. En una entrevista a lACN, el comissari de lexposició ha recalcat que
la mostra és sobre la mirada de Palau a Picasso. Fernández ha recalcat que el gruix principal de lexposició
són les fotografies que fa Palau al propi Picasso i a escenaris picassians que van des de Màlaga, a Barcelona,
passant per París, La Corunya, Madrid, Cadaqués, Gósol, Itàlia o Holanda. Això va acompanyat per molta
documentació que forma part de lArxiu de Palau i Fabre. En aquest sentit, ha explicat que a lexposició es
mostren alguns dels documents més importants que es guarden a lArxiu de la Fundació Palau i Fabre. Són
documents que va aconseguir Palau a partir del propi Picasso i a vegades per les seves indagacions. El
conjunt daquestes fotografies ha tingut poca divulgació i lautor va emprar en els seus llibres alguns dels
materials, de manera que encara resten inèdites bona part daquestes fotografies. De les fotografies, es pot
apreciar la mirada de linvestigador Palau i Fabre, a qui li interessa molt saber on era el primer taller de Picasso
a Barcelona i que quan el troba va fer-ne fotos. Així mateix, Fernández ha recordat que tampoc és que Palau
li fes moltes fotografies a Picasso perquè ell era molt tímid. Moltes vegades que va parlar amb Picasso no ho
va enregistrar mai, no hi ha gravacions de converses entre els dos, però una de les primeres visites que li fa
a Picasso i Jacqueline ho va fotografiar tot. De fet, Fernández ha destacat el respecte que li tenia el mateix
pintor a Palau. Les fotografies es complementen amb altres documents que shan exposat en poques ocasions
i que el biògraf va guardar entre els seus papers. Com ha destacat la Fundació, són apunts del mateix Picasso
sobre el seu taller a Bateau Lavoir o respostes manuscrites als qüestionaris de Palau, a més de les llibretes
de treball de lescriptor o les seves càmeres fotogràfiques. A aquests documents cal afegir les dedicatòries
que el pintor realitza pel seu estudiós o peces tan desconegudes com una escultura inèdita de Picasso
guardada per Palau i que es convertí en un improvisat cendrer pel pintor. Lexposició inclou la pel·lícula amb
guió i direcció de Josep Palau i Fabre Picasso a Catalunya (Estela films, 1975). En una darrera sala es presenta
el projecte de lany 2007 Estimat Palau, una sèrie dhomenatge realitzada per Joan Fontcuberta, Luís Gordillo,
Antoni Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume i Antoni Tàpies. El comissari ha manifestat que,

86 / 103

El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1173988-picasso-vist-per-palau-i-fabre.html

Mié, 21 de jun de 2017 09:37
Audiencia: 29.207
VPE: 158

Ranking: 5
Página: 2

Tipología: online

en el marc de les activitats programades per lAny Palau, una exposició sobre Picasso era molt simbòlic que
sortís de Catalunya i anés a un escenari picassià pur i dur. I Màlaga amb dos museus dedicats a Picasso era
un lloc on shavia danar, Màlaga són les arrels. Fernández ha afegit que una prova daquesta força i simbologia
és que la mostra té el primer quadre que va pintar Picasso que ve duna col·lecció privada a París i està
acompanyat pel certificat dautenticitat que va fer Palau per Picasso i del mateix Picasso. És la primera vegada
que el quadre sexposa amb els dos documents dautenticitat. De fet, en larxiu de la Fundació Palau shan
conservat totes les certificacions dobres que va fer Palau, fotografies en les quals el dramaturg escriu de la
seva pròpia mà un petit assaig sobre la peça objecte destudi.
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Una exposició a la casa natal de Picasso explora la mirada de Palau i Fabre al
pintor malagueny
Miércoles, 21 de junio de 2017
ACN Barcelona.-El dramaturg, poeta i lassagista Josep Palau i Fabre és reconegut com un dels grans experts
sobre el pintor Pablo Picasso. Fins i tot, el va arribar a fotografiar en múltiples ocasions, com també va retratar
alguns dels llocs picassians més emblemàtics. Palau i Fabre també va anar acumulant molts documents sobre
Picasso que rarament shan exposat i que el biògraf va guardar entre els seus papers i va certificar alguna de
les seves obres. Tot això és el que es podrà veure a lexposició Palau mira Picasso, comissariada per Víctor
Fernández, que es podrà visitar des daquest dijous fins al 8 doctubre a la Casa Natal de Pablo Picasso de
Málaga i del 19 doctubre de 2017 al 14 de gener de 2018 a la Fundació Palau de Caldes dEstrac. Aquesta
cita, que es tracta duna coproducció entre la Fundación Picasso Málaga. Casa Natal i la Fundació Palau,
sinclou en el marc dels actes de lAny Palau i Fabre. En una entrevista a lACN, el comissari de lexposició ha
recalcat que la mostra és sobre la mirada de Palau a Picasso. Fernández ha recalcat que el gruix principal
de lexposició són les fotografies que fa Palau al propi Picasso i a escenaris picassians que van des de Màlaga,
a Barcelona, passant per París, La Corunya, Madrid, Cadaqués, Gósol, Itàlia o Holanda. Això va acompanyat
per molta documentació que forma part de lArxiu de Palau i Fabre. En aquest sentit, ha explicat que a lexposició
es mostren alguns dels documents més importants que es guarden a lArxiu de la Fundació Palau i Fabre.
Són documents que va aconseguir Palau a partir del propi Picasso i a vegades per les seves indagacions. El
conjunt daquestes fotografies ha tingut poca divulgació i lautor va emprar en els seus llibres alguns dels
materials, de manera que encara resten inèdites bona part daquestes fotografies. De les fotografies, es pot
apreciar la mirada de linvestigador Palau i Fabre, a qui li interessa molt saber on era el primer taller de Picasso
a Barcelona i que quan el troba va fer-ne fotos. Així mateix, Fernández ha recordat que tampoc és que Palau
li fes moltes fotografies a Picasso perquè ell era molt tímid. Moltes vegades que va parlar amb Picasso no ho
va enregistrar mai, no hi ha gravacions de converses entre els dos, però una de les primeres visites que li fa
a Picasso i Jacqueline ho va fotografiar tot. De fet, Fernández ha destacat el respecte que li tenia el mateix
pintor a Palau. Les fotografies es complementen amb altres documents que shan exposat en poques ocasions
i que el biògraf va guardar entre els seus papers. Com ha destacat la Fundació, són apunts del mateix Picasso
sobre el seu taller a Bateau Lavoir o respostes manuscrites als qüestionaris de Palau, a més de les llibretes
de treball de lescriptor o les seves càmeres fotogràfiques. A aquests documents cal afegir les dedicatòries
que el pintor realitza pel seu estudiós o peces tan desconegudes com una escultura inèdita de Picasso
guardada per Palau i que es convertí en un improvisat cendrer pel pintor.Lexposició inclou la pel·lícula amb
guió i direcció de Josep Palau i Fabre Picasso a Catalunya (Estela films, 1975). En una darrera sala es presenta
el projecte de lany 2007 Estimat Palau, una sèrie dhomenatge realitzada per Joan Fontcuberta, Luís Gordillo,
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Antoni Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume i Antoni Tàpies. Màlaga El comissari ha manifestat
que, en el marc de les activitats programades per lAny Palau, una exposició sobre Picasso era molt simbòlic
que sortís de Catalunya i anés a un escenari picassià pur i dur. I Màlaga amb dos museus dedicats a Picasso
era un lloc on shavia danar, Màlaga són les arrels. Fernández ha afegit que una prova daquesta força i
simbologia és que la mostra té el primer quadre que va pintar Picasso que ve duna col·lecció privada a París
i està acompanyat pel certificat dautenticitat que va fer Palau per Picasso i del mateix Picasso. És la primera
vegada que el quadre sexposa amb els dos documents dautenticitat. De fet, en larxiu de la Fundació Palau
shan conservat totes les certificacions dobres que va fer Palau, fotografies en les quals el dramaturg escriu
de la seva pròpia mà un petit assaig sobre la peça objecte destudi. [VilaWeb no és com els altres. Fer un
diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent.
Cliqueu aquí. ]
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Una exposició a la casa natal de Picasso explora la mirada de Palau i Fabre al
pintor malagueny
Miércoles, 21 de junio de 2017
Dimecres, 21 de juny de 2017 08:28 h La mostra, organitzada en el marc de l'Any Palau i Fabre, es podrà
visitar a partir del 19 d'octubre a la Fundació de Caldes d'Estrac ACN Barcelona.-El dramaturg, poeta i
l'assagista Josep Palau i Fabre és reconegut com un dels grans experts sobre el pintor Pablo Picasso. Fins
i tot, el va arribar a fotografiar en múltiples ocasions, com també va retratar alguns dels llocs picassians més
emblemàtics. Palau i Fabre també va anar acumulant molts documents sobre Picasso que rarament shan
exposat i que el biògraf va guardar entre els seus papers i va certificar alguna de les seves obres. Tot això és
el que es podrà veure a l'exposició 'Palau mira Picasso', comissariada per Víctor Fernández, que es podrà
visitar des d'aquest dijous fins al 8 d'octubre a la Casa Natal de Pablo Picasso de Málaga i del 19 d'octubre
de 2017 al 14 de gener de 2018 a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Aquesta cita, que es tracta d'una
coproducció entre la Fundación Picasso Málaga. Casa Natal i la Fundació Palau, s'inclou en el marc dels
actes de l'Any Palau i Fabre. En una entrevista a l'ACN, el comissari de l'exposició ha recalcat que la mostra
és sobre "la mirada de Palau a Picasso". Fernández ha recalcat que el gruix principal de l'exposició són les
fotografies que fa Palau al propi Picasso i a escenaris picassians que van des de Màlaga, a Barcelona, passant
per París, La Corunya, Madrid, Cadaqués, Gósol, Itàlia o Holanda. Això va acompanyat per molta documentació
que forma part de l'Arxiu de Palau i Fabre. En aquest sentit, ha explicat que "a l'exposició es mostren alguns
dels documents més importants que es guarden" a l'Arxiu de la Fundació Palau i Fabre. "Són documents que
va aconseguir Palau a partir del propi Picasso i a vegades per les seves indagacions". El conjunt d'aquestes
fotografies ha tingut poca divulgació i l'autor va emprar en els seus llibres alguns dels materials, de manera
que encara resten inèdites bona part daquestes fotografies. De les fotografies, es pot apreciar la mirada de
"l'investigador Palau i Fabre", a qui li interessa molt saber on era el primer taller de Picasso a Barcelona i que
quan el troba va fer-ne fotos. Així mateix, Fernández ha recordat que tampoc és que Palau li fes moltes
fotografies a Picasso "perquè ell era molt tímid. Moltes vegades que va parlar amb Picasso no ho va enregistrar
mai, no hi ha gravacions de converses entre els dos, però una de les primeres visites que li fa a Picasso i
Jacqueline ho va fotografiar tot". De fet, Fernández ha destacat el respecte que li tenia el mateix pintor a
Palau. Les fotografies es complementen amb altres documents que s'han exposat en poques ocasions i que
el biògraf va guardar entre els seus papers. Com ha destacat la Fundació, són apunts del mateix Picasso
sobre el seu taller a Bateau Lavoir o respostes manuscrites als qüestionaris de Palau, a més de les llibretes
de treball de l'escriptor o les seves càmeres fotogràfiques. A aquests documents cal afegir les dedicatòries
que el pintor realitza pel seu estudiós o peces tan desconegudes com una escultura inèdita de Picasso
guardada per Palau i que es convertí en un improvisat cendrer pel pintor.L'exposició inclou la pel·lícula amb
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guió i direcció de Josep Palau i Fabre 'Picasso a Catalunya' (Estela films, 1975). En una darrera sala es
presenta el projecte de l'any 2007 'Estimat Palau', una sèrie dhomenatge realitzada per Joan Fontcuberta,
Luís Gordillo, Antoni Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume i Antoni Tàpies. Màlaga El comissari
ha manifestat que, en el marc de les activitats programades per l'Any Palau, una exposició sobre Picasso "era
molt simbòlic que sortís de Catalunya i anés a un escenari picassià pur i dur. I Màlaga amb dos museus
dedicats a Picasso era un lloc on s'havia d'anar, Màlaga són les arrels". Fernández ha afegit que una prova
d'aquesta força i simbologia és que la mostra té el primer quadre que va pintar Picasso que ve d'una col·lecció
privada a París i està acompanyat pel certificat d'autenticitat que va fer Palau per Picasso i del mateix Picasso.
"És la primera vegada que el quadre s'exposa amb els dos documents" d'autenticitat. De fet, en l'arxiu de la
Fundació Palau s'han conservat totes les certificacions d'obres que va fer Palau, fotografies en les quals el
dramaturg escriu de la seva pròpia mà un petit assaig sobre la peça objecte destudi.
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Manel Guerrero, comissari de lAny Palau
Martes, 20 de junio de 2017
La Fundació és un dels espais centrals de lAny Palau. Filòleg de formació, relacionat laboralment amb el
món del teatre, de lart, de les exposicions... Manel Guerrero és un especialista en Palau i Fabre amb qui va
establir una bona amistat i al llarg dels anys van col·laborar amb diverses qüestions. A Guerrero li proposen
comissionar lAny Palau i, quan confirma que, donades totes les administracions implicades, es podrà treballar
amb una dimensió important per donar a conèixer a Palau internacionalment, accepta lencàrrec encantat.
Parla de Palau i del centenari amb entusiasme i il·lusió. Què és lAny Palau? LAny Palau és la celebració
del centenari del naixement de Palau i Fabre; va néixer el 1917, ara ha fet 100 anys, això semblava un motiu
important de celebració, una celebració impulsada per la Fundació, que és el llegat més important de Palau
i Fabre, per la Institució de les Lletres Catalanes i pel Departament de Cultura de la Generalitat, per tant, té
un abast nacional pel fet que Palau i Fabre es considera un autor important en les lletres catalanes del segle
XX. LAny Palau planteja la necessitat de donar a conèixer Palau i Fabre a un públic ampli perquè els poetes
tenen un públic normalment minoritari. Malgrat tot, Palau va escriure teatre, narrativa, assaig i, a més a més,
és un dels més grans especialistes en Picasso, per tant, és un autor amb una dimensió que supera la dimensió
local o només de poeta. De vegades dóna la sensació que és més conegut com a especialista de Picasso
que no per la seva pròpia obra. Depèn de làmbit on et belluguis, del públic... el que ha passat amb Palau i
Fabre és que, com que toca diferents aspectes, és conegut en diferents sectors, depèn del que es parli. Com
a poeta és conegut en làmbit de la literatura, com assagista de Picasso és més conegut en làmbit de lart, de
la història de lart i des duna dimensió internacional perquè és de referència mundial, per part del teatre és un
autor a tenir en compte, té una obra teatral important i a més com a teòric també, però no és prou conegut
encara. Durant lAny Palau hi ha activitats a tot el país, lacte central seria... Degut a la seva amplitud
daspectes no es podia fer un acte central. La Fundació, que és el somni de Palau, és un dels espais centrals
de lAny Palau però no lúnic. I tampoc hi ha una única activitat: tot al llarg de lany es succeiran múltiples
activitats, moltes a la Fundació, però també a molts altres indrets al llarg del territori. Com a comissari, quin
acte indispensable recomanaria? No hi ha un acte indispensable, jo recomanaria a aquell que no conegui
Palau que visités la Fundació perquè allà hi ha tot el seu llegat, tot el seu univers i és una visita indispensable,
que explica molt bé qui era Palau, per tant això és la primera cosa que recomanaria: una visita a la Fundació.
I de cara, sobretot, a la gent del Maresme, recomanaria el Festival de Poesia i + que tindrà lloc en diferents
municipis del 6 al 16 de juliol . És un festival proposat pel mateix Palau per donar a conèixer els nous poetes
i els valors de les nostres lletres. Aquest festival sha consolidat com un dels festivals més importants de poesia
i té una programació realment molt atractiva. Un altre acte important serà lexposició dedicada a Palau i Picasso,
inaugurada el 21 de juny a la casa natal de Picasso a Màlaga, i que a loctubre arribarà a la Fundació.
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centenari Palau i Fabre
Martes, 20 de junio de 2017
Aquest any celebrem el centenari del naixement del poeta, assagista, narrador, dramaturg crític d'art Josep
Palau i Fabre. Una persona polifacètica, creador i editor de la revista "Poesia", va jugar un paper molt destacat
en la represa de la literatura catalana de postguerra i en la reorganització dels Estudis Universitaris Catalans.
Per commemorar el centenari, els de Vespres Literaris visitarem el proper dissabte 1 de juliol la seva Fundació,
a Caldes dEstrac. Pels que no podeu venir a la sortida, penjarem diversos articles al bloc sobre la seva
vida, lobra i el seu llegat. JOSEP PALAU I FABRE Neix a Barcelona el 21 d'abril de 1917. El seu pare fou el
pintor, decorador i inventor de joguines Josep Palau i Oller. Col·labora en la premsa catalana abans del 1936.
Als divuit anys comença a fer crítica literària a La Humanitat, és així com pot entrevistar Federico Garcia Lorca,
Josep Maria de Sagarra i André Maurois, entre altres, i entra en l'ambient literari barceloní. El 1938 el mobilitzen
al cos de Sanitat del Ministeri de Guerra. A l'entrada dels franquistes, es troba a Olot fent de cap aparatista i
és dut al camp de concentració de Lleida. Del 1939 al 1943 cursa a Barcelona els estudis de Filosofia i Lletres.
Coneix Joan Triadú, Miquel Tarradell, Miquel Dolç, Néstor Luján. El 1941 organitza les primeres sessions
clandestines d'Amics de la Poesia a casa seva. Publica el primer recull de poemes (una part del qual havia
estat publicat a Melilla: Balades amargues) L'aprenent de poeta (1944), que va impactar en aquells moments
per la incorporació de l'erotisme en algunes composicions. Conceptualment fou un poeta inconformista,
seguidor de la línia poètica marcada per Rimbaud i Artaud autors que anys més tard va traduir al català
seguidor més per motius ideològics que clarament estètics ja que l'estil de la seva obra poètica és en general
racional i lúcida. Fou el creador i l'editor de la revista Poesia (1944-45) revista literària eclèctica que lliga la
tradició medieval d'Ausiàs March i la noucentista, amb textos de Carles Riba, J. V. Foix, Marià Manent, però
alhora de Salvador Espriu i d'autors de la nova generació, com ara Joan Triadú i Rosa Leveroni, entre d'altres.
Cal destacar-ne també les versions de Mallarmé, de Paul Élouard, de Rimbaud, de Breton, etc., sovint en la
primera traducció al català del propi Palau i Fabre. És, també, un dels fundadors de la revista Ariel (1946-51)
i col·labora amb la revista d'avantguarda Dau al set. El 1946 rep una beca del govern francès per una estança
d'un any a París, que li és renovada l'any següent. S'hi està setze anys. A l'inici duu una vida bohèmia, i es
dedica a fer diverses feines com ara extra de cinema, professor d'espanyol, periodista, cambrer... però cap
al 1953 s'estabilitza econòmicament treballant a 'La Casa de México'. És un període d'aprenentatge i maduresa,
que li permet conèixer entre altres personatges a Artaud, Camus, Octavio Paz i sobretot a Pablo Picasso.
Retorna a Catalunya el 1961. L'any 1952 aplega la seva obra poètica en un llibre que inclou els poemaris
L'aprenent de poeta, Imitació de Rosselló-Pòrcel, Laberint i Atzucac i que titula Poemes de l'alquimista, la
seva obra poètica més coneguda i que modifica i amplia en successives edicions revisades. L'any 1962 inicia
una etapa vital solitària a la cala Grifeu, a la Costa Brava, que s'allarga fins al 1975, combinant-la, però, amb
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ininterromputs viatges picassians. Des de 1976 comença una etapa públicament més dinàmica: del 1976 al
1979 presideix el PEN Català, i en l'àmbit literari, reedita els poemes, recupera el teatre amb diverses posades
en escena, continua publicant els estudis picassians, i publica les primeres incursions en el món de la narrativa
amb el llibre Contes despullats. Fa col·laboracions en mitjans de comunicació com l'Avui i L'Avenç, i la seva
obra en prosa es recull en els Quaderns de l'Alquimista (1976), en les ulteriors edicions o versions del qual
(1983, 1991, 1996, 1997) va afegint nous materials, sempre a l'entorn de la temàtica estètica o literària. L'any
1984 va ser guardonat amb el premi de Literatura Catalana d'Assaig de la Generalitat de Catalunya pel seus
Nous quaderns de l'alquimista. L'any 1989 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. L'any
1996 aplega a Les metamorfosis d'Ovídia i altres contes dotze narracions escrites entre 1989 i 1994. El 1996
el distingeixen amb el Premi Nacional de Cultura; el 1999 amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el
2000 és nomenat Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres pel govern francès i l'any 2006 obté el premi Crítica
Serra d'Or d'obres completes. Mor a Barcelona el 23 de febrer de 2008.
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Andrea Sunyol guanya la desena edició de la Beca Segimon Serrallonga de
l'Ajuntament de Torelló
Martes, 20 de junio de 2017
Societat - Torelló - 19/06/2017 La vigatana Andrea Sunyol és la guanyadora de la desena Beca Segimon
Serrallonga que atorga l'Ajuntament de Torelló per ampliació d'estudis a l'estranger. D'un total de catorze
propostes, la seleccionada va ser la de Sunyol, un projecte que porta per títol ?Multilingüisme, elitisme i
ideologies de globalisme en escoles internacionals de l'àrea de Barcelona: un estudi etnogràfic'. Es tracta
d'una etnografia sociolingüística que estudia quina ha estat la transformació dels centres educatius cap a una
escola internacional des del 2008. L'autora explica que són "escola que es transformen amb la voluntat
d'adaptar-se a una nova situació econòmica en el mercat, i consolidar un altre tipus d'estudiants locals". Entre
d'altres qüestions, Sunyol ha investigat com aquesta transformació ha comportat una ha reconfiguració de la
valorarització de les llengües: segons si són vàlides per treballar, per viatjar, per construir la identitat o per
formar part d'una col·lectiu determinat. Andrea Sunyol comenta que la beca de 8.000 euros li permetrà
traslladar-se a l'Institute of Education de l'University College de Londres, "un centre de molt prestigi i un dels
millors de l'àmbit mundial" que compta amb "professionals socilingüístics molt potents", explica. La Comissió
de Selecció va concedir la beca a Sunyol per unanimitat, i va valorar molt positivament aspectes com la
solidesa del projecte, la rellevància del tema i l'impacte social que els resultats de la recerca poden tenir en
la millora del sistema educatiu del nostre país. L'acte es va celebrar a la sala noble de Can Parrella i es va
iniciar amb una conferència de Manuel Guerrero, comissari de l'Any Palau i Fabre, titulada ''La Veritat vol
l'embriaguesa a dintre'. Sobre Segimon Serrallonga i Josep Palau i Fabre'. La iniciativa compta amb la col·
laboració de la Xarxa Vives d'Universitats i l'Aula Segimon Serrallagona de la Universitat de Vic. « Llistat
de notícies
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Andrea Sunyol obté la beca Segimon Serrallonga i completarà el doctorat a la
University College London
Martes, 20 de junio de 2017
Andrea Sunyol va ser proclamada guanyadora de la Beca Segimon Serrallonga dampliació destudis a
lestranger per al curs acadèmic 2017 2018, certamen que convoca lAjuntament de Torelló a través de la
regidoria de Cultura i amb la col·laboració de lAula Segimon Serrallonga de la Universitat de VicUniversitat
Central de Catalunya i la Xarxa Vives dUniversitats. La seva proposta és completar el seu doctorat sobre el
Multilingüisme, elitisme i ideologies de globalisme en escoles internacionals a Catalunya, a la University
College London (Regne Unit). La Comissió de Selecció va atorgar la beca a Andrea Sunyol per unanimitat,
alhora que va valorar molt positivament la solidesa del projecte, la rellevància del tema i limpacte social que
els resultats de la recerca poden tenir, elements valuosos per a la millora del sistema educatiu del nostre país.
També va destacar el currículum de la guanyadora, que mostra lamplitud de la seva formació acadèmica, així
com la idoneïtat de la universitat escollida. Finalment, la Comissió de Selecció va voler felicitar totes les
persones que han optat a la Beca Segimon Serrallonga denguany i deixar constància de la diversitat dels
projectes i de lalt nivell del treballs presentats. Lacte de lliurament de la Beca Segimon Serrallonga va tenir
lloc a la sala noble de Can Parrella i es va completar amb una conferència de Manuel Guerrero, comissari de
lAny Palau i Fabre, titulada La Veritat vol lembriaguesa a dintre. Sobre Segimon Serrallona i Josep Palau i
Fabre. [VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el
vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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Paula Valls, Bipolar, el quartet Kapdinski i Montse Guallar i Max Sunyer seran
a les 'Nits d'Estiu als Badius' d'Òmnium Cultural
Martes, 20 de junio de 2017
Òmnium Cultural presenta la programació del Nits d'Estiu als Badius 2017, un cicle on es combina cultura i
patrimoni. Una oportunitat única per gaudir d'un concert o recital poètic en un típic badiu badaloní. Enguany
s'ha programat una oferta d'estils diversos, però totes elles de primer nivell: concerts de Paula Valls (jazz,
soul i funk), que actuarà a Badalona uns dies abans de fer-ho al Festival de Cap-roig; el quartet de corda
Kapdinski (Classicisme, romanticisme i música barroca) i el grup Bipolar (pop-rock) i el recital poètic que
l'actriu Montse Guallar, acompanyada per la guitarra de Max Sunyer, han preparat per commemorar el centenari
de Palau i Fabre. "És una excel·lent manera d'oferir una bona proposta cultural a la ciutat, a la vegada que
posem en valor un element patrimonial tan característic de la ciutat com són els badius", ha explicat Jordi
Ballesteros, president d'Òmnium Cultural Badalona - Barcelonès Nord. El cicle començarà el dia 29 de juny
i s'allargarà cada dijous fins el 20 de juliol. El preu és de 7 euros (per als socis d'Òmnium Cultural) i 10 (per
als no socis). Les inscripcions s'han de fer a través del correu electrònic badalona@omnium.cat o del telèfon
93 389 56 80. Un cop confirmada la reserva es donarà a conèixer l'adreça exacte del badiu on se celebrarà
cada concert. Programació Nits d'Estiu als Badius començarà dijous 29 de juny (21.30h) amb el concert
de Paula Valls, a un badiu del barri de Casagemes. Amb tan sols 18 anys, Paula Valls compta amb una veu
prodigiosa, i amb una facilitat innata per compondre i interpretar. Això li atorga un fresc i sorprenent estil propi,
que recorda la sensibilitat de Norah Jones i la força de Amy Winehouse. Acaba de gravar el disc «Black and
White», un impressionant treball que sona a la més autèntica música negra amb tonalitats més actuals, que
inclou temes propis amb lletra i música composta per Paula Valls i arranjaments de Guillem Soler. Ha estat
conjuntament amb Ramon Mirabet, la veu de l'espot televisiu de LA MARATÓ 2016. Paula Valls arriba a les
Nits d'Estiu als Badius uns dies abans d'actuar al Festival de Cap-Roig.
El cicle seguirà dijous 6 de juliol
(20,30h) amb el recital poètic «La llavor de l'amor» amb Montse Guallar i Max Sunyer a un badiu de Dalt la
Vila. «La Llavor de l'Amor» és un espectacle que combina recital de poemes i música en directe. Aquest recital
vol commemorar, en el centenari del seu naixement, el treball i la influència que Josep Palau i Fabre, Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes 1999, va tenir sobre una època i diverses generacions de poetes i crítics
d'art actuals. Per a fer-ho, l'actriu Montse Guallar recitarà poemes i escrits d'art de l'autor. L'acompanyament
musical, creat especialment per a l'espectacle, sorgirà de les mans virtuoses de Max Sunyer a la guitarra. És
un acte coproduït per Òmnium Cultural amb la Fundació Palau i en col·laboració amb el Museu Picasso de
Barcelona. L'espai per a la música clàssica arribarà dijous 13 de juliol (20.30h) a càrrec del quartet Kapdinski
del Conservatori Superior de Música del Liceu al badiu de la Casa Tolrà. Kapdinski està format per quatre
joves estudiants del Conservatori Superior de Música del Liceu: Carles Ramos i Georgina Muntadas al violí,
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Laura Jover a la viola i el badaloní Guillem Bautista al violoncel. Kapdinski ha participat en l'edició d'enguany
de «Musicant Picasso», un acte que marida música i art al museu homònim de la ciutat comtal. A Nits d'Estiu
als Badius ens delectaran amb la música barroca de J. S. Bach, el classicisme de Haydn amb el seu opus 33
i el romanticisme de Mendelssohn amb el seu segon quartet. A les Nits d'Estiu als Badius també hi haurà
espai per a la música pop-rock més actual. Serà dijous 20 de juliol (21.30h), de la mà del grup Bipolar. Bipolar
emergeix en el panorama musical català amb una proposta moderna i directa, apostant per un so que cavalca
entre el pop i el rock més internacional. El seu debut, «Fènix», és un treball fresc, elèctric i encisador, que
aconsegueix un equilibri vertiginós entre sensibilitat i força, amb una producció cuidada fins a l'últim detall, i
amb la participació de productors com Ramón Hernández (Margarett), Txasqui Ten, Noel Campillo (No Way
Out) i Joe Marlett (Blink 182). Temes plens de melodies enganxoses i elegants, acompanyades de lletres
honestes i properes, empastades de potents guitarres, pinzellades d'electrònica i, fins i tot, un fugaç flirteig
amb el hip-hop de la mà del californià Suhail Hashim. Una oportunitat única per escoltar en acústic un dels
grups revelació de l'any que més sona a les ràdio-fórmules.
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El cinema mut a lorigen de La sabata de Josep Palau i Fabre
Lunes, 19 de junio de 2017
Tot cercant a larxiu de la Fundació Palau documents sobre la relació entre Josep Palau i Fabre i el cinema,
em va cridar latenció un poema inèdit amb el títol Elegia del cinema mut . El poema, breu, de set versos, no
solament parla de la mudesa del cinema sinó també de la mudesa del poeta: Per ell no sé parlar avui com ho
voldria. / Només les mans i els ulls, missatges barroers / parlaven des de mi per si algú els entenia / i jo restava
mut com per a sempre més. És com si la força de les imatges provoqués la mudesa del poeta: Quina força,
quin pes, em cloïa la boca? / Jo apareixia sol i nu en el meu llenç / explicat en imatges. La força de les imatges
no solament provoca la mudesa del poeta sinó també la seva nuesa. El poeta amb la boca closa apareix sol
i nu a la pantalla. És interessant destacar que al començament del poema hi ha dos versos que lautor
elimina, que acaba tatxant: Tot sengrandia en mi, els monstres del meu somni, / sagegantava en mi, els
monstres del meu somni. Podríem dir que el cinema mut és el que crea les imatges dels monstres del somni
del poeta. El més curiós i significatiu de tot és que aquest poema inèdit, Elegia del cinema mut , està manuscrit
justament darrere, al dors, de la primera versió manuscrita de La sabata , datada el 21 de març de 1943, que
es conserva a la Fundació Palau. I el que més em va sobtar tan bon punt vaig llegir aquesta primera versió
del cèlebre poema de Palau és que té un títol diferent. Es nota que lautor vacil·la amb el títol. Primer hi ha el
títol Imatge tatxat, després el poeta escriu Nuditat , i encara, a sota, torna a escriure Imatge . Així que, en la
primera versió que sen conserva, el poema no tenia encara per títol La sabata . I aleshores vaig constatar
que aquests dos conceptes, imatge i nuditat , són dos conceptes essencials del poema que hi ha al dors: l
Elegia del cinema mut .
A 'La sabata' el poeta ha trobat la seva veu. De la imatge cinematogràfica a la
imatge poètica De manera que no solament els dos poemes estan escrits al mateix moment i en el mateix
full de paper sinó que també comparteixen unes idees clau: la imatge i la nuditat, que apareixen al títol de la
primera versió coneguda de La sabata . Calia revisar si hi havia més versions dels dos poemes, de l Elegia
del cinema mut i de La sabata . I el fet és que no hi ha gaires versions més de La sabata . De seguida el
poema queda fixat amb el nou títol de La sabata i serà un dels poemes emblemàtics de Palau i Fabre, i obre
el llibre Càncer , que el poeta sautoedita ja a París, el 1945, sota un nou segell: Edicions de lAlquimista.
Apareix lAlquimista. En canvi, sí que hi ha una altra versió del poema Elegia del cinema mut , sense data,
amb un text diferent i moltes correccions i versos repetits i tatxats. I amb un text, un contingut, ben interessant:
Aquells besos ardents, interminables, / que jo allargava encara en el meu somni / i aquell mirar-se dintre duna
mirada... / Desig de part és el desig de lhome / quan encara no és home i puny per ser-ho / per a ser-ho des
del fons del seu ésser. / No hi havia hiverns ni primaveres / en aquell món encès que percudia / per a dur la
saba a les darreres branques. / Ulls insondables de Gloria Swanson, / ninetes on lamor precipitava, / vels
gairebé sense ulls, sense mirada, / com les conques mig buides duna estàtua. / I Dolores del Río, vespertina, /
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amb dos carbons dacer a la mirada. / Anna May Wong, princesa, puc entrar-vos? / I dit així mobria el moll del
ventre. No hi ha dubte que aquesta altra versió del poema identifica clarament de quin tipus de cinema mut
es tractava i de com la visió daquestes actrius tan característiques del cinema mut, com Gloria Swanson,
Dolores del Río o Anna May Wong, encenia el desig amorós i sexual del poeta. Aquells besos ardents,
interminables, del cinema mut, que el poeta allarga en el seu somni. És important de constatar com es tracta
del retrat del poeta adolescent, del desig de lhome / quan encara no és home i puny per ser-ho / per a serho des del fons del seu ésser. L Elegia del cinema mut és també lelegia de laprenent de poeta. No debades,
Palau i Fabre sautoedita clandestinament, a Barcelona, el llibre Laprenent de poeta: 1936-1942 , amb data
del 1943, al segell La Sirena, creat per ell. Però el somni, i la impossibilitat de fer realitat el que el cine mut
proposa, porta el poeta a la mudesa: jo restava mut com per sempre més. El poeta, amb la boca closa, roman
sol i nu: Jo apareixia sol i nu en el meu llenç / explicat en imatges. Com a resposta a aquesta situació
simposa lautoafirmació contundent del poeta que apareix a La sabata . Al poeta ja no li interessen les actrius
del cinema mut, el poeta, com el Baudelaire de Mon coeur mis à nu , prefereix donar el seu cor a una dona
barata: He donat el meu cor a una dona barata. Ni les actrius del cinema mut ni totes les noies fines que
ronden a ma vora ja no li donen satisfacció ni consol. Perquè el poeta ja no vol els besos ardents del cinema,
del somni, el poeta vol sexe i només el troba en braços duna prostituta, duna dona barata. Ho dirà amb una
de les imatges més potents i belles del poema: puix que lhome no plora / pels ulls, plora pel sexe, i és amarg
plorar sol. Al poeta, amb nom i cognom, Josep Palau, ja no li interessen les ficcions, ni el cinema mut, ni la
hipocresia burgesa: ho afirma duna manera contundent als darrers versos del poema: No vull més ficcions al
voltant de la vida. / Aquella mascarada ha durat massa temps. / Com que us angunieja que us mostri la ferida, /
per això deixo encara la sabata en els fems. A La sabata el poeta ha trobat la seva veu. De la imatge
cinematogràfica a la imatge poètica. A Càncer ha nascut el veritable Josep Palau i Fabre, lAlquimista. L Elegia
del cinema mut romandrà inèdita, entre els papers del poeta. És una preciosa mostra de levolució personal i
poètica de lautor. I aleshores, però, don surt la imatge de la sabata en els fems? Podria sorgir duna pintura
de Miró, de Dalí, a qui també dedica uns poemes de Càncer . ¿O la sabata prové, tal vegada, duna imatge
del cinema mut? Dun film de Charlot o de Keaton? De moment, encara no ho sabem...
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El cinema mut a lorigen de La sabata de Josep Palau i Fabre
Lunes, 19 de junio de 2017
Dos poemes de Palau i Fabre estan escrits al mateix moment i en el mateix full de paper i comparteixen unes
idees clau: la imatge i la nuditat MANUEL GUERRERO Actualitzada el 19/06/2017 20:21
Tot cercant
a larxiu de la Fundació Palau documents sobre la relació entre Josep Palau i Fabre i el cinema, em va cridar
latenció un poema inèdit amb el títol Elegia del cinema mut . El poema, breu, de set versos, no solament parla
de la mudesa del cinema sinó també de la mudesa del poeta: Per ell no sé parlar avui com ho voldria. / Només
les mans i els ulls, missatges barroers / parlaven des de mi per si algú els entenia / i jo restava mut com per
a sempre més. És com si la força de les imatges provoqués la mudesa del poeta: Quina força, quin pes,
em cloïa la boca? / Jo apareixia sol i nu en el meu llenç / explicat en imatges. La força de les imatges no
solament provoca la mudesa del poeta sinó també la seva nuesa. El poeta amb la boca closa apareix sol i nu
a la pantalla. És interessant destacar que al començament del poema hi ha dos versos que lautor elimina,
que acaba tatxant: Tot sengrandia en mi, els monstres del meu somni, / sagegantava en mi, els monstres del
meu somni. Podríem dir que el cinema mut és el que crea les imatges dels monstres del somni del poeta. El
més curiós i significatiu de tot és que aquest poema inèdit, Elegia del cinema mut , està manuscrit justament
darrere, al dors, de la primera versió manuscrita de La sabata , datada el 21 de març de 1943, que es conserva
a la Fundació Palau. I el que més em va sobtar tan bon punt vaig llegir aquesta primera versió del cèlebre
poema de Palau és que té un títol diferent. Es nota que lautor vacil·la amb el títol. Primer hi ha el títol Imatge
tatxat, després el poeta escriu Nuditat , i encara, a sota, torna a escriure Imatge . Així que, en la primera versió
que sen conserva, el poema no tenia encara per títol La sabata . I aleshores vaig constatar que aquests dos
conceptes, imatge i nuditat , són dos conceptes essencials del poema que hi ha al dors: l Elegia del cinema
mut . A 'La sabata' el poeta ha trobat la seva veu. De la imatge cinematogràfica a la imatge poètica De
manera que no solament els dos poemes estan escrits al mateix moment i en el mateix full de paper sinó que
també comparteixen unes idees clau: la imatge i la nuditat, que apareixen al títol de la primera versió coneguda
de La sabata . Calia revisar si hi havia més versions dels dos poemes, de l Elegia del cinema mut i de La
sabata . I el fet és que no hi ha gaires versions més de La sabata . De seguida el poema queda fixat amb el
nou títol de La sabata i serà un dels poemes emblemàtics de Palau i Fabre, i obre el llibre Càncer , que el
poeta sautoedita ja a París, el 1945, sota un nou segell: Edicions de lAlquimista. Apareix lAlquimista. En
canvi, sí que hi ha una altra versió del poema Elegia del cinema mut , sense data, amb un text diferent i moltes
correccions i versos repetits i tatxats. I amb un text, un contingut, ben interessant: Aquells besos ardents,
interminables, / que jo allargava encara en el meu somni / i aquell mirar-se dintre duna mirada... / Desig de
part és el desig de lhome / quan encara no és home i puny per ser-ho / per a ser-ho des del fons del seu
ésser. / No hi havia hiverns ni primaveres / en aquell món encès que percudia / per a dur la saba a les darreres
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branques. / Ulls insondables de Gloria Swanson, / ninetes on lamor precipitava, / vels gairebé sense ulls,
sense mirada, / com les conques mig buides duna estàtua. / I Dolores del Río, vespertina, / amb dos carbons
dacer a la mirada. / Anna May Wong, princesa, puc entrar-vos? / I dit així mobria el moll del ventre. No hi
ha dubte que aquesta altra versió del poema identifica clarament de quin tipus de cinema mut es tractava i
de com la visió daquestes actrius tan característiques del cinema mut, com Gloria Swanson, Dolores del Río
o Anna May Wong, encenia el desig amorós i sexual del poeta. Aquells besos ardents, interminables, del
cinema mut, que el poeta allarga en el seu somni. És important de constatar com es tracta del retrat del poeta
adolescent, del desig de lhome / quan encara no és home i puny per ser-ho / per a ser-ho des del fons del
seu ésser. L Elegia del cinema mut és també lelegia de laprenent de poeta. No debades, Palau i Fabre
sautoedita clandestinament, a Barcelona, el llibre Laprenent de poeta: 1936-1942 , amb data del 1943, al
segell La Sirena, creat per ell. Però el somni, i la impossibilitat de fer realitat el que el cine mut proposa,
porta el poeta a la mudesa: jo restava mut com per sempre més. El poeta, amb la boca closa, roman sol i nu:
Jo apareixia sol i nu en el meu llenç / explicat en imatges. Com a resposta a aquesta situació simposa
lautoafirmació contundent del poeta que apareix a La sabata . Al poeta ja no li interessen les actrius del cinema
mut, el poeta, com el Baudelaire de Mon coeur mis à nu , prefereix donar el seu cor a una dona barata: He
donat el meu cor a una dona barata. Ni les actrius del cinema mut ni totes les noies fines que ronden a ma
vora ja no li donen satisfacció ni consol. Perquè el poeta ja no vol els besos ardents del cinema, del somni,
el poeta vol sexe i només el troba en braços duna prostituta, duna dona barata. Ho dirà amb una de les imatges
més potents i belles del poema: puix que lhome no plora / pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Al
poeta, amb nom i cognom, Josep Palau, ja no li interessen les ficcions, ni el cinema mut, ni la hipocresia
burgesa: ho afirma duna manera contundent als darrers versos del poema: No vull més ficcions al voltant de
la vida. / Aquella mascarada ha durat massa temps. / Com que us angunieja que us mostri la ferida, / per això
deixo encara la sabata en els fems. A La sabata el poeta ha trobat la seva veu. De la imatge cinematogràfica
a la imatge poètica. A Càncer ha nascut el veritable Josep Palau i Fabre, lAlquimista. L Elegia del cinema mut
romandrà inèdita, entre els papers del poeta. És una preciosa mostra de levolució personal i poètica de lautor.
I aleshores, però, don surt la imatge de la sabata en els fems? Podria sorgir duna pintura de Miró, de Dalí, a
qui també dedica uns poemes de Càncer . ¿O la sabata prové, tal vegada, duna imatge del cinema mut? Dun
film de Charlot o de Keaton? De moment, encara no ho sabem...
Més continguts de
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Aquest dissabte es dóna a conèixer el veredicte de la beca Segimon
Serrallonga
Viernes, 16 de junio de 2017
Societat - Torelló - 16/06/2017 Aquest dissabte a les 12 del migdia s'anunciarà el veredicte de la desena
edició de la beca Segimon Serrallonga d'ampliació d'estudis en universitats estrangeres, en un acte que es
farà a la sala noble de Can Parrella. El certamen, que aquest any es vincularà a l'Any Palau i Fabre, el convoca
l'Ajuntament de Torelló, amb la col?laboració de la Xarxa Vives d'Universitats i de l'Aula Segimon Serrallonga
de la UVic-Universitat Central de Catalunya. La regidora de Cultura, Núria Güell, va explicar en el ple que
s'han presentat "setze propostes, catorze de les quals són dones i dos homes". En el decurs de la sessió,
Manuel Guerrero, comissari de l'Any Palau i Fabre, pronunciarà la conferència ?La Veritat vol l'embriaguesa
a dintre. Sobre Segimon Serrallonga i Josep Palau i Fabre'. La beca Segimon Serrallonga es va crear l'any
2006 i es dedica a projectes d'ampliació d'estudis superiors a l'estranger en les àrees d'Humanitats, Arts,
Ciències Socials i Ciències de l'Educació. La seva dotació és de 8.000 euros i va destinada a cobrir el
desplaçament, la matrícula i les despeses d'instal?lació, allotjament i manutenció. La Comissió de Selecció
ha estat formada per Santi Vivet, alcalde de Torelló, en qualitat de president; Núria Güell, regidora de Cultura,
com a secretària; Rosa Sayós, filòloga i professora de la UB; Montserrat Bacardí, doctora en Filologia i
professora de la UAB; Imma Ollich, doctora en Història i Arqueologia Medieval i professora titular de la UB;
Felip Vidal, Doctor en Comunicació audiovisual i publicitat, director de l'Escola d'art i superior de disseny
(EASD) de Vic i professor col?laborador de la UOC; i Miquel Pérez, doctor en Història de l'Art i professor de
la UVic-UCC. « Llistat de notícies
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Exposició de Palau i Fabre a la casa natal de Picasso
Miércoles, 21 de junio de 2017
El dramaturg, poeta i l&#8217;assagista Josep Palau i Fabre és reconegut com un dels grans experts sobre
el pintor Pablo Picasso. Fins i tot, el va arribar a fotografiar en múltiples ocasions, com també va retratar
alguns dels llocs picassians més emblemàtics. Palau i Fabre també va anar acumulant molts documents sobre
Picasso que rarament s&#8217;han exposat i que el biògraf va guardar entre els seus papers i va certificar
alguna de les seves obres.
Tot això és el que es podrà veure a l&#8217;exposició &#8216;Palau mira Picasso&#8217;, comissariada per
Víctor Fernández, que es podrà visitar des d&#8217;aquest dijous fins al 8 d&#8217;octubre a la Casa Natal
de Pablo Picasso de Málaga i del 19 d&#8217;octubre de 2017 al 14 de gener de 2018 a la Fundació Palau
de Caldes d&#8217;Estrac.
Aquesta cita, que es tracta d&#8217;una coproducció entre la Fundación Picasso Málaga, Casa Natal i la
Fundació Palau, s&#8217;inclou en el marc dels actes de l&#8217;Any Palau i Fabre. El comissari de l&#8217;
exposició ha recalcat que la mostra és sobre &#8220;la mirada de Palau a Picasso&#8221;.
Fernández ha recalcat que el gruix principal de l&#8217;exposició són les fotografies que fa Palau al propi
Picasso i a escenaris picassians que van des de Màlaga, a Barcelona, passant per París, La Corunya, Madrid,
Cadaqués, Gósol, Itàlia o Holanda. Això va acompanyat per molta documentació que forma part de l&#8217;
Arxiu de Palau i Fabre.
En aquest sentit, ha explicat que &#8220;a l&#8217;exposició es mostren alguns dels documents més
importants que es guarden&#8221; a l&#8217;Arxiu de la Fundació Palau i Fabre. &#8220;Són documents
que va aconseguir Palau a partir del propi Picasso i a vegades per les seves indagacions&#8221;. El conjunt
d&#8217;aquestes fotografies ha tingut poca divulgació i l&#8217;autor va emprar en els seus llibres alguns
dels materials, de manera que encara resten inèdites bona part d&#8217;aquestes fotografies.
De les fotografies, es pot apreciar la mirada de &#8220;l&#8217;investigador Palau i Fabre&#8221;, a qui li
interessa molt saber on era el primer taller de Picasso a Barcelona i que quan el troba va fer-ne fotos. Així
mateix, Fernández ha recordat que tampoc és que Palau li fes moltes fotografies a Picasso &#8220;perquè
ell era molt tímid. Moltes vegades que va parlar amb Picasso no ho va enregistrar mai, no hi ha gravacions
de converses entre els dos, però una de les primeres visites que li fa a Picasso i Jacqueline ho va fotografiar

4 / 5

laciutat
http://laciutat.cat/exposicio-de-palau-i-fabre-a-la-casa-natal-de-picasso

Mié, 21 de jun de 2017 00:00
Audiencia: 209
VPE: -

Ranking: 3
Página: 2

Tipología: online

tot&#8221;. De fet, Fernández ha destacat el respecte que li tenia el mateix pintor a Palau.
Les fotografies es complementen amb altres documents que s&#8217;han exposat en poques ocasions i que
el biògraf va guardar entre els seus papers. Com ha destacat la Fundació, són apunts del mateix Picasso
sobre el seu taller a Bateau Lavoir o respostes manuscrites als qüestionaris de Palau, a més de les llibretes
de treball de l&#8217;escriptor o les seves càmeres fotogràfiques. A aquests documents cal afegir les
dedicatòries que el pintor realitza pel seu estudiós o peces tan desconegudes com una escultura inèdita de
Picasso guardada per Palau i que es convertí en un improvisat cendrer pel pintor.
L&#8217;exposició inclou la pel·lícula amb guió i direcció de Josep Palau i Fabre &#8216;Picasso a
Catalunya&#8217; (Estela films, 1975). En una darrera sala es presenta el projecte de l&#8217;any 2007
&#8216;Estimat Palau&#8217;, una sèrie d&#8217;homenatge realitzada per Joan Fontcuberta, Luís Gordillo,
Antoni Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume i Antoni Tàpies.
Màlaga
El comissari ha manifestat que, en el marc de les activitats programades per l&#8217;Any Palau, una exposició
sobre Picasso &#8220;era molt simbòlic que sortís de Catalunya i anés a un escenari picassià pur i dur. I
Màlaga amb dos museus dedicats a Picasso era un lloc on s&#8217;havia d&#8217;anar, Màlaga són les
arrels&#8221;.
Fernández ha afegit que una prova d&#8217;aquesta força i simbologia és que la mostra té el primer quadre
que va pintar Picasso que ve d&#8217;una col·lecció privada a París i està acompanyat pel certificat d&#8217;
autenticitat que va fer Palau per Picasso i del mateix Picasso. &#8220;És la primera vegada que el quadre
s&#8217;exposa amb els dos documents&#8221; d&#8217;autenticitat. De fet, en l&#8217;arxiu de la
Fundació Palau s&#8217;han conservat totes les certificacions d&#8217;obres que va fer Palau, fotografies
en les quals el dramaturg escriu de la seva pròpia mà un petit assaig sobre la peça objecte d&#8217;estudi.
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Any Palau i Fabre
Dimecres, dia 28 de juny del 2017
Aparició a Tria33 de Canal33
00:05:28h
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria-personal-danna-guitart-any-palau-ifabre/video/5675830/
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Any Palau i Fabre
Divendres, dia 16 de juny del 2017
Aparició a Ràdio Santvi
3:04’
https://www.dropbox.com/s/u6zhzofd8pblthm/RESUM_A_MIG_MATI.mp3?dl=0

Any Palau i Fabre
Dilluns, dia 3 de juliol del 2017
Aparició a Geografia Humana de Catalunya Ràdio
00:55:23
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/geografia-humana/lalquimia-de-palau-ifabre/audio/968902/

