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15/12/17El 3 de Vuit
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)

Tirada: 3.406 Ejemplares

Difusión: 2.560 Ejemplares

Página: 43

Sección: CULTURA    Valor: 473,00 €    Área (cm2): 576,0    Ocupación: 60,7 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 10240
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13/12/17El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria

Tirada: 10.463 Ejemplares

Difusión: 8.653 Ejemplares

Página: 38

Sección: LOCAL    Valor: 719,00 €    Área (cm2): 125,6    Ocupación: 14,67 %    Documento: 1/1    Autor: Redacció GIRONA    Núm. Lectores: 34612
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13/12/17El Punt Avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria

Tirada: 10.463 Ejemplares

Difusión: 8.653 Ejemplares

Página: 54

Sección: AGENDA    Valor: 3.986,00 €    Área (cm2): 695,2    Ocupación: 81,3 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 34612
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13/12/17Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria

Tirada: 7.199 Ejemplares

Difusión: 5.174 Ejemplares

Página: 42

Sección: AGENDA    Valor: 2.887,00 €    Área (cm2): 832,9    Ocupación: 98,21 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 21000
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08/12/17Ara -Play
Cataluña

Prensa: Semanal (Viernes)

Tirada: 22.257 Ejemplares

Difusión: 13.120 Ejemplares

Página: 15

Sección: CULTURA    Valor: 511,00 €    Área (cm2): 103,8    Ocupación: 11,48 %    Documento: 1/1    Autor: PER SARA ARMADA    Núm. Lectores: 95000
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07/12/17El 9 Nou (Ed. Vallès Oriental)

Barcelona

Prensa: Diaria

Tirada: 4.581 Ejemplares

Difusión: 3.937 Ejemplares

Página: 48

Sección: CULTURA    Valor: 2.400,00 €    Área (cm2): 1010,0    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 15748
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06/12/17El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria

Tirada: 39.774 Ejemplares

Difusión: 30.611 Ejemplares

Página: 40

Sección: LOCAL    Valor: 3.735,00 €    Área (cm2): 156,5    Ocupación: 14,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 512000
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06/12/17El Periódico de Catalunya
España

Prensa: Diaria

Tirada: 53.319 Ejemplares

Difusión: 43.856 Ejemplares

Página: 40

Sección: LOCAL    Valor: 3.725,00 €    Área (cm2): 156,5    Ocupación: 14,84 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 512000
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05/12/17Hora Nova

Gerona

Prensa: Semanal (Martes)

Tirada: 3.121 Ejemplares

Difusión: 1.562 Ejemplares

Página: 35

Sección: CULTURA    Valor: 196,00 €    Área (cm2): 225,0    Ocupación: 27,28 %    Documento: 1/1    Autor: A.Ventura l figueres       Núm. Lectores: 6248
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05/12/17Hora Nova

Gerona

Prensa: Semanal (Martes)

Tirada: 3.121 Ejemplares

Difusión: 1.562 Ejemplares

Página: 26

Sección: OPINIÓN    Valor: 255,00 €    Área (cm2): 300,9    Ocupación: 35,48 %    Documento: 1/1    Autor: Dr. Carles Bastons cAtedRàtic de lleNguA    Núm. Lectores: 6248
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05/12/17Setmanari de l'Alt Empordà
Gerona

Prensa: Semanal (Martes)

Tirada: 5.300 Ejemplares

Difusión: 4.086 Ejemplares

Página: 55

Sección: CULTURA    Valor: 258,00 €    Área (cm2): 296,6    Ocupación: 30,88 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓ FIGUERES    Núm. Lectores: 16344
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02/12/17VilaWeb
Cataluña

Prensa: Diaria

Tirada: 250 Ejemplares

Difusión: 250 Ejemplares

Página: 57

Sección: OTROS    Valor: 40,00 €    Área (cm2): 451,5    Ocupación: 80,57 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓ    Núm. Lectores: 1000
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02/12/17VilaWeb
Cataluña

Prensa: Diaria

Tirada: 250 Ejemplares

Difusión: 250 Ejemplares

Página: 54

Sección: OTROS    Valor: 50,00 €    Área (cm2): 624,2    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000
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02/12/17VilaWeb
Cataluña

Prensa: Diaria

Tirada: 250 Ejemplares

Difusión: 250 Ejemplares

Página: 1

Sección: PORTADA    Valor: 50,00 €    Área (cm2): 622,1    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000
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01/12/17Regió7
Barcelona

Prensa: Diaria

Tirada: 6.617 Ejemplares

Difusión: 5.433 Ejemplares

Página: 50

Sección: AGENDA    Valor: 2.615,00 €    Área (cm2): 789,3    Ocupación: 93,71 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 50000
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Corporació Catalana de Mitjans
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/consumisme-revenda-i-talents-ocults-/video/5709158/

Vie, 15 de dic de 2017 08:44
Audiencia: 475.942

VPE: 3.912

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Consumisme, revenda i talents ocults

Viernes, 15 de diciembre de 2017

Quan arribin els marcians    El consumisme que desfermen les dates nadalenques, el mercat de la revenda
d'entrades, els talents ocults de Joan Brossa, Joan Ponç i Ramon Pichot i I'actor Ivan Labanda, protagonistes
del capítol marcià.     Anterior  Següent      Anterior  Següent
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Prova i error
http://josepmcp.blogspot.com/2017/12/picasso-i-la-fundacio-palau-fabra.html

Jue, 14 de dic de 2017 09:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Picasso i la Fundació Palau Fabra a Caldetes

Jueves, 14 de diciembre de 2017

Pot sorprendre trobar en un poble del Maresme, Caldes d'Estrac ("Caldetes"), una col·lecció important d'obres
de Picasso. La Fundació Palau, a Caldes, disposa i exposa la col·lecció d'obres de Picasso que li va llegar el
poeta i expert mundial en Picasso Josep Palau i Fabre. Palau i Fabre, fill del pintor i decorador Josep Palau
i Oller, va desenvolupar un coneixement i admiració per l'obra de Picasso que el va portar a constituir-se en
el seu principal biògraf i a col·leccionar-ne obres. Palau i Fabre, que no tenia hereters, va cercar un lloc on
llegar la seva col·lecció de Picasso, conjuntament amb una altra important col·lecció pictòrica, tan heretada
del seu pare com col·leccionada per ell mateix. L'ajuntament de Caldes va comprometre's en la creació de la
Fundació que porta el nom de Palau. Els edificis d'un antic col·legi de monges i d'una casa d'indians van
reformar-se per constituir un alberg molt adequat per a la Fundació. Enguany, amb motiu de l'any Fabra, que
celebra el centenari del seu naixement, la Fundació afegeix a les seves esplèndides col·leccions permanents
de Picasso i de pintura i escultura catalana i d'avantguarda, l'exposició temporal "Palau mira Picasso", que
ens mostra com Palau veia Picasso, resseguint la seva petja per les diverses poblacions i situacions que van
marcar el seu incomparable geni. L'escapada a Caldes,  al Maresme,  val la pena. Hi trobareu Picasso. Hi
trobareu Palau. Hi trobareu forces altres artistes de la nostra terra. I si no us ve bé banyar-vos en les seves
aigües caldes, almenys sortireu xops de la sensibilitat que desprenen les propostes de la Fundació Palau.
Envia per correu electrònicBlogThis!Comparteix a TwitterComparteix a FacebookComparteix a Pinterest
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Núvol
https://www.nuvol.com/noticies/carles-casagemas-i-germaine-gargallo-lluny-del-misteri/

Mar, 12 de dic de 2017 04:56
Audiencia: 6.076

VPE: 31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Carles Casagemas i Germaine Gargallo, lluny del misteri

Martes, 12 de diciembre de 2017

El passat dijous 23 doctubre, a la Fundació Palau , Dolors R. Roig i Cristina Masanés, a quatre mans, van
resseguir els perfils del pintor Carles Casagemas i de la model Germaine Gargallo. Les seves investigacions
esvaeixen enigmes i són un preludi lúcid a lexposició Carles Casagemas. Lartista sota el mite , que el MNAC
dedica al jove poeta i pintor amic de Picasso. Podeu accedir al dossier del MNAC aquí.     Picasso, Àngel F.
de Soto i Carles Casagemas en un terrat de Barcelona, lany 1900 | Foto: Manel Pallarès     Lany 1901 Carles
Casagemas es va suïcidar, enmig duna premeditada escenificació, en un cafè del Boulevard de Clichy de
París. Fascinat i obsessionat per la jove model Germaine Gargallo i davant lamor no correspost daquesta, el
poeta i pintor Casagemas imposà un silenci tal vegada doblement radical. Duna banda, pels interrogants que
obria una breu però intensa trajectòria artística interrompuda (les obres catalogades no arriben a la
cinquantena, al costat dun llibre de poemes Somni dinfluència simbolista) i de laltra, per lenorme projecció
pública de què gaudiria el seu amic malagueny, Pablo Ruiz Picasso. Amb ell havia compartit moltes cuites
artístiques, com també el viatge daprenentatge a París.    Isidre Nonell, a més de cedir-los lestudi en el
Montmartre més humil va ser qui els va fer conèixer entre daltres una jove tot just arribada a París. Germaine
Gargallo (amb lescultor Pau Gargallo només coincidien en el cognom) aviat seria retratada pels dos amics.
Es conserven altres exemples dapunts, retrats i paisatges dun mateix tema, abordat pels dos pintors. Els de
Casagemas es distingeixen per un punt inquietant o per una barreja aleatòria de materials (aquarel·la, guaix
i oli) o per alternar treballs molt sobris de colors amb daltres de colors llampants.    Josep Palau i Fabre va
ser dels primers a interessar-se per aquest amic de Picasso; a la Fundació Palau es conserven les cartes
intercanviades entre els dos amics, sovint més valorades pels dibuixos que les il·lustren que pel contingut
biogràfic o documental que suposen.    La tesi doctoral de Dolors R. Roig dedicada al pintor (llegida a primers
doctubre a lUAB) i el llibre de Cristina Masanés Germaine Gargallo . Cos, pintura i error (Llibres del Segle)
per la riquesa documental, per la diversitat de fonts consultades, no únicament aclareixen dubtes, precisen
dates i dades de les dues trajectòries, sinó que conviden a més preguntes i a noves indagacions.     Germaine
Gargallo     Perquè tota recerca comporta també un punt dobsessió laboriosa, en el cas de Cristina Masanés,
aquesta es va veure recompensada en trobar al Museu Picasso de París una quinzena de cartes de Germaine
Gargallo adreçades a Picasso. Les escriu una dona vella, impossibilitada per la sífilis i que ha perdut tota la
força seductora de la seva bellesa. De les cartes es dedueix que Picasso ni loblidà ni li va negar lajut.    Tant
lexposició que sinaugura aquesta setmana al MNAC, com les aportacions ressenyades ofereixen loportunitat
de conèixer directament lobra de Casagemas, de moderar els ribets llegendaris que han acompanyat la seva
vida i les seves relacions impossibles amb Germaine Gargallo.    Pel que fa a lamistat amb Picasso, tal vegada
encara està pendent un estudi sobre aquest darrer des de la perspectiva dartista gestor de sí mateix, especialitat
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Núvol
https://www.nuvol.com/noticies/carles-casagemas-i-germaine-gargallo-lluny-del-misteri/

Mar, 12 de dic de 2017 04:56
Audiencia: 6.076

VPE: 31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 2

en la qual excel·lí anticipant-se als estudis de direcció de la comunicació.
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Bonart.cat
http://www.bonart.cat/actual/cinc-poetes-reflexionaran-sobre-la-influencia-de-joan-vinyoli-i-josep-palau-i-fabre-en-la-seva-obra/

Lun, 11 de dic de 2017 18:31
Audiencia: 754

VPE: 3

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Cinc poetes reflexionaran sobre la influència de Vinyoli i Palau i Fabre en la
seva obra

Lunes, 11 de diciembre de 2017

El dia 13 de desembre, a les 19 h, al Centre Cultural La Mercè de Girona, la Càtedra Joan Vinyoli de poesia
contemporània de la Universitat de Girona i lEscola Municipal dHumanitats de lAjuntament de Girona presenten
la taula rodona Vinyoli i Palau i Fabre: la pulsió destimar.    En aquesta taula rodona hi participaran Jaume
Coll Mariné, Raquel Santanera, Laura Torres Bauzà, Guim Valls i Gabriel Ventura, algunes de les veus més
joves de la poesia catalana actual, que explicaran les traces que tant Josep Palau i Fabre com Joan Vinyoli
han deixat en la seva pròpia obra.    Podeu trobar més informació al web www.girona.cat/ccm . La inscripció
és gratuïta si bé les places són limitades.    A la imatge, Palau i Fabre.     Etiquetes: Centre Cultural la Mercè
de Girona · Joan Vinyolí · Palau i Fabre     Subscripció edició en paper   50 ¤ i l'edició digital gratuïta  4 números
a l'any   SUBSCRIU-TE  Subscripció edició digital   Rep la revista digital des de 25 ¤  4 números a l'any
SUBSCRIU-TE
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centre catòlic mataró
http://www.centrecatolicmataro.cat/2017/12/palau-robert-butlleti-dactivitats.html

Jue,  7 de dic de 2017 01:00
Audiencia: 1.000

VPE: 1

Tipología: blogs

Ranking: 3

Página: 1

Palau Robert. Butlletí d'activitats

Jueves,  7 de diciembre de 2017

Butlletí d'activitats Palau Robert. Centre d'Informació de Catalunya Departament de la Presidència Desembre
2017 # Música amb veu de dona Fins al 23 d'abril de 2018, a la Sala 3 Llegiu-ne més Presentació del llibre
"Joana Biarnés. Disparant amb el cor", una antologia de les seves millors imatges El dilluns 4 de desembre
es presenta el llibre "Joana Biarnés. Disparant amb el cor", en un acte que tindrà lloc a la Sala d'Actes del
Palau Robert, a les 19 hores. Llegiu-ne més L'univers poètic de Palau i Fabre Del 30 de novembre al 2 d'abril
de 2018, a la Sala 4 Llegiu-ne més L'exposició "Actrius catalanes del segle XX", millor muntatge d'una exposició
efímera dels Premis Emporia Llegiu-ne més Rutes per fer en família Un recull de rutes per difrutar grans i
petits Llegiu-ne més Web de Palau Robert Youtube Flicker Instagram Rutes a Wikiloc Alta butlletí | Baixa
butlletí | Avís legal | Butlletins previs ISSN: 1886-5780 Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014,
la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font
i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es
contradigui amb una llicència específica.
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elPeriódico.com
http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos/agenda-actividades-barcelona-gratis-hoy-6-diciembre-2017-6475514

Mié,  6 de dic de 2017 02:13
Audiencia: 739.781

VPE: 5.016

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Agenda de actividades gratis en Barcelona hoy miércoles 6 de diciembre del
2017

Miércoles,  6 de diciembre de 2017

Selección de la agenda de actividades gratis que se pueden hacer en Barcelona hoy miércoles 6 de diciembre
del 2017, con información del lugar, dirección y hora Estas son las actividades gratis más destacadas de la
agenda de Barcelona de hoy, miércoles 6 de diciembre del 2017:  SANT ANDREU   Fiesta mayor Sant Andreu
celebra su fiesta mayor con una tarde de juegos de mesa en el Casal Independentista El Noi Baliarda (Ramon
Batlle, 67) a las 18.30 horas; un festival de patinaje artístico en el Pavelló Francisco Calvo (calle de Bonaventura
Gispert, s/n) a las 19.00 y un baile de swing en la carpa de la fiesta mayor ubicada en la plaza de la Assemblea
de Catalunya a las 21.00.  EIXAMPLE   Palau i Fabre El Palau Robert celebra el centenario del poeta catalán
Josep Palau i Fabre (foto) con una exposición en su honor. Diversos creadores interpretan 13 obras de Poemes
de lAlquimista mediante un sistema tecnológico de cubos que despliega visualmente un poema. En el paseo
de Gràcia, 107. De 09.00 a 14.30 horas.  Dinosaurios Presentación del libro El abrevadero de los dinosaurios,
de Daína Chaviano, en la librería Documenta. El libro trata una posible realidad donde la humanidad descubre
que los dinosaurios nunca se extinguieron. Calle de Pau Claris, 144. A las 19.00 horas.  SANTS-MONTJUÏC
Cine revolucionario Koitton Club proyecta el documental El gobierno del miedo, obra que trata los procesos
jurídicos de anarquistas, independentistas, titireteros y militantes de movimientos sociales en la legislatura
española. Calle de Rossend Arús, 9. A las 20.00 horas.  CIUTAT VELLA   Recital de poesía La cervecería La
Rubia acoge la Festa dels poemes inèdits con la presentación del último libro de Emili Sánchez-Rubio, Lafrau
del nigromant. Calle de Ferlandina, 29. A las 20.30 horas.  Se pueden enviar propuestas a distritos@elperiodico.
com
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HORA NOVA
http://www.horanova.cat/reflexions-commemoratives-vii/

Mar,  5 de dic de 2017 13:05
Audiencia: 63

VPE:  - 

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Reflexions (i VII)

Martes,  5 de diciembre de 2017

Tanco la sèrie darticles glossadors daniversaris emblemàtics, sempre benvinguts, tot al·ludint un polític,
continuador de lobra de Prat de la Riba al capdavant de la Mancomunitat; i dos homes de lletres, un de la
literatura catalana, i laltre, català dorigen però escriptor en castellà. Casualitat o no, en aquests temps
complexos dalt voltatge, i de divorci _diem-ho clar_ entre Catalunya i Espanya, és bo que apareguin juntes
la política i la creació artística; i que la creació literària estigui al servei de les dues cultures més riques
dHispània.    En el primer cas, commemorem enguany el 150è aniversari del naixement a Mataró de Puig i
Cadafalch, del qual sha destacar lactivitat i la responsabilitat política i la carrera com a arquitecte (Casa
Amatller, Casa de les Punxes, de Barcelona), al costat dels grans mestres del modernisme i del noucentisme
(el barceloní Ll. Domènech i Montaner, els tarragonins A. Gaudí i J. M. Jujol o els gironins R. Masó i Pelai
Martínez), tots dun moment brillant de la política i de la cultura catalanes en majúscula, en orris en arribar la
dictadura de Primo de Ribera. Com a president de la Mancomunitat (1917-1923), va completar lobra patriòtica
(expansió dinfraestructures viàries, elèctriques i telefòniques) i cultural (xarxa de biblioteques populars) de
Prat de la Riba. També fou historiador de lart, especialista i divulgador de lart romànic i un magnífic urbanista.
Del segon, escriptor (poeta, assagista i dramaturg), traductor, crític dart, recordem el centenari del seu
naixement a Barcelona, la seva connexió amb molts indrets de Catalunya (Horta de St. Joan, connexió amb
Picasso; Caldes dEstrach, Fundació Palau i Fabre, cementiri; Caldes de Malavella, trobades literàries al jardí
del balneari Prats; Calella de Palafrugell, lloc destiueig; Llançà, estada a Grifeu) i els seus múltiples i
interessants estudis sobre Pablo Picasso. Fou Premi dHonor de les Lletres Catalanes i Creu St. Jordi.    Del
tercer, els cent anys del seu naixement a Darnius. De formació autodidacta, afeccionat a la literatura, catapultat,
des de lanonimat, amb el Premi Nadal el 1946 amb la novel·la El hombre, dotat amb 15.000 ptes. Interessa
lamplitud de la seva obra, escrita sempre en castellà, malgrat ser un empordanès de parla sempre catalana.
Dintel·ligència àgil, ocurrent, irònica i seductora i conversa amena. El seminari, la preguerra, la guerra, la
postguerra i la censura franquista marcaren la seva vida i obra. Autor de lexitosa, en el seu moment, trilogia
Los cipreses creen en Dios (1953), 50 edicions en castellà i traducció als principals idiomes del món, venuts
més de 4 milions dexemplars; Un millón de muertos (1961) i Ha estallado la paz (1966), autor que pertany al
capítol descriptors catalans en llengua castellana (tema pendent destudi) des de J. Boscà fins a C. Laforet,
A. M. Matute, F. de Azúa, els Goytisolo, J. Marsé, E. Mendoza, L. Racionero i C. Ruiz Zafón, passant per J.
Balmes, etc.   Share on: WhatsApp
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HORA NOVA
http://www.horanova.cat/taller-de-teatre-acomiada-la-seva-fuita-a-la-cate/

Mar,  5 de dic de 2017 11:25
Audiencia: 63

VPE:  - 

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Taller de Teatre acomiada la seva Fuita a La Cate

Martes,  5 de diciembre de 2017

El grup figuerenc es dedicarà ara a preparar tres nous espectacles que sestrenaran al llarg del proper any
2018          El grup figuerenc Taller de Teatre clourà diumenge, a La Cate, de Figueres, a les 6 de la tarda, la
gira de lespectacle Fuita, que es va estrenar labril del 2016. A Fuita, Jordi Galceran reflexiona sobre la integritat
de les persones i dels col·lectius. Els seus personatges es mouen entre el cinisme i lamor, laparença i linterès,
la família i la delinqüència. Lautor utilitza el seu inequívoc estil per dur-los per diferents camins que, com diu
la dita, tots menen a Roma, en aquest cas Corruptela.    Després de tancar la gira de Fuita, Taller de Teatre
prepararà tres nous espectacles, que estrenarà al llarg daquest proper 2018: un recital sobre textos de Josep
Palau i Fabre, en el centenari del seu naixement i el desè aniversari de la seva mort; una nova comèdia, a
partir dun text de Carles Alberola, i un muntatge sobre un polític, activista cultural i autor teatral figuerenc.
Share on: WhatsApp
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Josep Palau i Fabre. La joia de viure

Lunes,  4 de diciembre de 2017

Títol: Josep Palau i Fabre. La joia de viure  Autors: Julià Guillamon (Guió) i Toni Benages i Gallard (Dibuix)
Publicat per: Editorial Males Herbes, juny de 2017 Format: Cartoné, 64 pàgines, B/N Preu: 18¤ Enguany se
celebra el centenari del naixement d'en Josep Palau i Fabre (1917-2008), que fou poeta, escriptor i un dels
principals especialistes en l'obra de Pablo Picasso.  Tot buscant la solitud, la senzilla i viure en contacte amb
la natura, es va fer una caseta a la platja de Grifeu, a Llançà, a principis de la dècada dels 60 del segle passat.
Allà hi va viure uns deu anys, fins que a principis dels 70 va tornar a Barcelona, convertint-se la caseta de
Grifeu en la seva residència d'estiu. Fou en aquesta casa on Palau i Fabre hi va crear gran part de la seva
obra literària i on també hi feu amistat amb en Julià Guillamon, esdevenint també un dels especialistes de
l'autor. Aprofitant doncs l'any del centenari del seu naixement, Guillamon ha volgut donar a conèixer la figura
de Palau i Fabre en format còmic, tot comptant amb la col·laboració a les il·lustracions d'en Toni Benages i
Gallard, després d'haver llegit el seu còmic Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, amb guió de
Sebastià Roig, publicat també per Males Herbes el 2015. El títol del còmic, Josep Palau i Fabre. La joia de
viure, fa referència a La joie de vivre una obra justament de Picasso. El còmic introduït per un text del mateix
Julià Guillamon i la Cristina Pueyo, la parella ens parla d'una sèrie de records i anècdotes que van tenir en
motiu de la seva llarga amistat amb en Palau i Fabre. Les anècdotes de la parella i les del Palau i Fabre s'han
barrejat per donar forma a les cinc historietes d'aquest llibre. En el còmic s'hi va barreja moments i persones,
realitat i ficció, tot mostrant-nos Llançà, la platja de Grifeu i l'autor d'una manera ben peculiar.  Al final de llibre
hi ha un seguit de pàgines, com a apèndix, on s'explica d'on provenen o amb qui estan basats els personatges
i alguns dels elements que surten al llarg del còmic.
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Diversos creadors interpreten els poemes de Palau i Fabre

Viernes,  1 de diciembre de 2017

L'univers poètic de Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917 - 2008) des de l'òptica de creadors i artistes actuals.
Així es podria resumir l'exposició Jo soc el meu propi experiment , que des del 30 de novembre i fins al 2
d'abril omple la Sala 4 del Palau Robert . Comissariada per Julià Guillamon, la mostra forma part dels actes
per commemorar el centenari del naixement del que fou poeta, dramaturg, assagista, crític d'art i especialment
conegut per la seva amistat amb Pablo Picasso i els molts llibres i estudis que va dedicar al pintor malagueny.
A l'exposició, els artistes, de diversos àmbits, interpreten amb la seva obra alguns dels poemes més destacats
del llibre Poemes de l'Alquimista , volum publicat per primera vegada clandestinament l'any 1952 i una de les
obres cabdals de Palau i Fabre. El visitant hi trobarà treballs d'Ignasi Aballí, Arnal Ballester, Enric Farrés Duran,
Laura Ginés, Llamazares-Pomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. També han col·laborat en el projecte
els poetes Carles Rabassa, Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. Jo soc el meu propi experiment ja es va
poder veure fa uns mesos a Caldes d'Estrac, a la comarca del Maresme, població on hi ha la Fundació Palau,
centre d'art que exposa de manera permanent obres de Picasso i d'altres artistes del segle XX.    Per a més
informació, consulteu aquest enllaç .
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Una exposició interpreta visualment i física les poesies de Palau i Fabre del
llibre Poemes de lAlquimista

Viernes,  1 de diciembre de 2017

Vam voler fer una exposició que ensenyés la poesia de Palau Fabre i hi donés presència física i visual, amb
artistes de disciplines diverses que interpreten poemes de Palau. Aquest va ser lobjectiu que es va fixar Julià
Guillamon per donar vida a la mostra, de la qual ell mateix és el comissari, Jo soc el meu propi experiment.
Tretze lectures dels Poemes de lAlquimista de Josep Palau i Fabre . Lexposició és una de les activitats que
formen part de la commemoració del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre i es pot visitar fins al 2
dabril de 2018 a la sala 4 del Palau Robert, a Barcelona.    Es va presentar el 18 de maig a Caldes dEstrac i
tenia el propòsit que creadors de diversos àmbits interpretessin alguns dels poemes més destacats del llibre
Poemes de lAlquimista, publicat per primera vegada clandestinament el 1952 i considerat una de les obres
més importants de Josep Palau i Fabre.    Guillamon remarca que a la mostra han volgut fer una mena de
Tibidabo poètic, com una sala de parc datraccions, la capsa de lautòmat amb petits mons tancats. Per a la
creació de la mostra van utilitzar un recurs ja existent. Alguns dels poemes de Palau i Fabre anaven
acompanyats, al darrere, duna reflexió teòrica. Això ens agradava, que hi hagués la creació i la reflexió ha
estat un ganxo per als artistes, perquè és molt contemporani. I hem escollit els tretze poemes que ja eren
comentats per ell.    Participants  Els artistes que interpreten els conceptes transcendents o paradoxals dels
poemes de Palau i Fabre són Ignasi Aballí, Arnal Ballester, Enric Farrés Duran, Laura Ginés, Llamazares-
Pomés, Maria Padró i Morrosko Vila-San-Juan. Han col·laborat també en el projecte els poetes Carles Rabassa,
Núria Martínez-Vernís i Josep Pedrals. El disseny gràfic és dAlbert Planas i de lEspai Expositiu, el despatx
darquitectes Llamazares-Pomés.    Llamazares-Pomés han pensat un sistema de cubs, en què cada cub
desplega visualment un poema. Per exemple, lespectador viu el pas de la poesia de Rimbaud a la de Palau
i Fabre a través de les variacions plàstiques dIgnasi Aballí en el poema Laventura. Laura Ginés ha treballat
en una animació la descomposició del poema que fa Palau i Fabre a El poema, inspirada en la Història dun
soldat de Stravinski. I Maria Padró ha treballat en vídeo el poema Peix: la solitud, la incomunicació, la sordesa.
[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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La literatura del 2017: una collita extraordinària

Domingo, 31 de diciembre de 2017

Una repassada exhaustiva de la producció literària publicada aquest darrer curs, de Joan-Lluís Lluís a Mircea
Cartarescu, passant per Lluís Solà, Antònia Vicens, Adrià Pujol o Mercè Rodoreda El curs 2017 ha donat per
molta literatura. Durant tot lany hi ha hagut polèmiques, com no podia ser de cap altra manera en lordre natural
de les coses, però fa poc nhi ha hagut una despecialment dolorosa. Dolorosa perquè demostra que encara
cal fer molta feina per vindicar la meravellosa tasca de les dones que escriuen, ja que el seu talent va més
enllà de la miserable recepció que tenen. Això ha de canviar. Per aquest motiu aquest article comença així:
refermant-les des de la pura admiració, des de la consciència que ofereix la lectura atenta.  Amb nom de dona
El 2017 torna a confirmar que la poesia catalana del futur, però sobretot del present, està en bona part a les
mans de les autores, i curiosament autores que ara mateix són molt joves i ja estan destacant amb força. L'
article  Bons temps per a la poesia en català , de Josep Massot a La Vanguardia , llastimosament no tenia en
compte gairebé cap nom de dona en el resum panoràmic i poètic de lany. Enguany, però, sha publicat La
ciutat cansada de Maria Cabrera (Proa), volum important perquè lany anterior va rebre el Premi Carles Riba;
Maria Sevilla confirma la seva trajectòria a través del Premi Miquel Àngel Riera de Manacor, amb Kalàixnkov
(Món de Llibres); Raquel Santanera va rebre fa poc el Premi de Poesia de Pollença amb De robots i màquines
o nou tractat dalquímia , que sortirà aviat a El Gall Editor; durant aquesta temporada Laia Noguera ha defensat
la seva ambiciosa obra, voluminosa com poques, Amor total a La Garúa; Glòria Coll Domingo aconsegueix
un nou bon llibre amb Retorn (Godall); Lucia Pietrelli recupera fa no-res, en una nova segona edició ampliada,
el volum que va confirmar la seva aptitud fa anys amb el Premi Bernat Vidal i Tomàs, així és com torna
Violacions (AdiA Edicions).   Sandra Blanch guanya el Premi Nit de Poesia al Carrer i publica Explicar les
punxes a Pagès Editors, editorial que també publica Lusurpador dÀngels Moreno, que va merèixer el Premi
Maria Mercè Marçal; la jove poeta Anna Gas ens regala Crossa daigua a Fonoll després demportar-se el
Premi Joan Duch; la poeta valenciana Àngels Gregori ha acabat de rebre el Premi de Poesia Vicent Andrés
Estellés de Burjassot amb un llibre que per ara porta per títol provisional Quan els grans arbres cauen i que
distribuirà Bromera lany que ve; la joveníssima Maria Isern mereix el Premi Francesc Garriga amb Sostre de
carn , que es publica amb el suport de LaBreu, AdiA, Cafè Central i Edicions del Buc, editorial, aquesta darrera,
que també proposa per primer cop en català la poeta nord-americana Louise Glück, Nit fidel i virtuosa , gràcies
a la traducció de la poeta Núria Busquet, que enguany també ha rebut el Premi Pare Colom amb la seva
primera novel·la, Partícules (a Lleonard Muntaner Editor).     Edicions del Buc també saventura amb un altre
debut: Fractura , el primer llibre de Núria Armengol, fantàstic per cert, dun enlluernament lingüístic extrem. I
haurem destar atents a les dues darreres guanyadores consecutives del Premi Amadeu Oller, Laura Torres i
Helga Simon, que amb els seus començaments han causat impacte: Linhabitable i A la vora , respectivament.
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I una altra notícia inesperada però feliç, de fa poc: la poeta Irene Solà, també guanyadora del Premi Amadeu
Oller en el passat, acomiada lany amb el triomf dhaver aconseguit el Premi Documenta amb la seva primera
novel·la, Els dics , que veurà la llum a LAltra Editorial abans del proper Sant Jordi. No només creix la poesia,
sinó que aquesta samplifica cap a altres territoris com la prosa.     Encara més noms de dona     Tot això abans
comentat durant el mateix any en què Mireia Vidal-Conte serigeix amb el Premi Crítica Serra dOr per limplacable
Ouse (LaBreu), i al mateix temps publica una antologia entusiasmadora, dautores triades per la seva estricta
qualitat literària i no pel seu gènere, talment Com elles , a la col·lecció La Fosca (Lleonard Muntaner); també
torna Susanna Rafart, autora hàbil i dotada, ja que publica lexquisit dietari poètic Dies dagost (Curbet Edicions);
i Meritxell Cucurella-Jorba va a les totes amb les traduccions dAlda Merini, de Natalia Ginzburg i treu al carrer
el nou i sorprenent Úrsula (El Cep i la Nansa); i la poeta Mireia Calafell es converteix amb la codirectora de
la Setmana de la Poesia amb la també poeta Àngels Gregori; Anna Montero torna a la traducció poètica gràcies
a Edicions del Buc i Quadern dun retorn al país natal dAimé Césaire, i, sí, el mateix any que tot això, i més,
passa és lany en què tres dones del món de la literatura, Laura Borràs, Bel Olid i Jenn Díaz, shan presentat
a llistes dels partits independentistes. No és casual. La literatura catalana té nom de dona, evidentment, però
cal que se sàpiga i que es digui més fort.      Jenn Díaz. Foto: Adrià Costa     Lany dEdicions de 1984     Sense
cap mena de dubte, ha estat un any dolç per a una de les editorials que ja té més de tres dècades dhistòria
a les espatlles: Edicions de 1984. Lany va començar amb la concessió del Premi Nacional al màxim responsable
del segell, Josep Cots, que ha invertit esforços en difondre una literatura que cerca la responsabilitat civil, la
justícia social, lexaltació de noves promeses i la qualitat literària, tot això mentre recuperava de noms oblidats
o negligits i situava, a la safata principal, noms que han acabat essent imprescindibles. Per tant el Premi
Nacional a Josep Cots era un tribut general a les editorials independents, però també linici dun gran any per
a Edicions de 1984, un gran any que ha continuat amb guardons a obres que lany abans varen tenir molt
ressò: el Premi Crítica Serra dOr de Narració a Jordi Lara, per Mística conilla i el Premi Llibreter a Raül
Garrigasait, per Els estranys , volum que per cert ara mateix és finalista del nou premi dÒmnium Cultural a
obra publicada.     A més de tot això, una altra cosa molt especial sha de tenir en compte: Edicions de 1984
publica, al meu entendre, una de les millors escriptores mundials, la irlandesa Iris Murdoch, i aquest bateig
de Murdoch en català arriba segurament amb una de les seves obres mestres, ja que en té moltes, que és
El mar, el mar , mereixedora del Premi Booker. La traducció que ha fet Laura Baena és memorable, deliciosa,
acurada, fidel i la prova fefaent que al darrere daquestes pàgines hi ha treball, responsabilitat i passió. Ara
Murdoch també canta en català. Una notícia fantàstica! Com també és fantàstic que shagi acabat publicant
el capítol final de la trilogia de la família Snopes de William Faulkner: La mansió , amb una traducció esplèndida
dEsther Tallada, de les que atrapen lalè i el contenen per sempre en la vitrina del mot.  També a Edicions de
1984 apareix una novel·la destacable de Ramon Mas, Afores , però dell parlaré més tard perquè és un altre
nom a tenir en compte. I, evidentment, cal refermar la idea dels múltiples èxits de Lluís Solà, autor dEdicions
de 1984 ja que hi ha publicat Llibertat i sentit. Reflexions sobre la condició humana (1999-2016) i Poesia
completa , un dels llibres totèmics del 2017, però daixò en parlarem en el següent apartat. Finalment destacar
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la publicació recent, a aquesta mateixa editorial, del poemari Esquenes vinclades de Pau Vadell i Vallbona,
segurament la seva consagració com a poeta, ja que amb aquest títol va merèixer el Premi Jocs Florals per
unanimitat, fet que no és gens fàcil dassolir en un jurat on convergeixen diferents criteris estètics. Alguns ja
saluden larribada del llibre com un dels punts que marcaran el següent any poètic.     Lluís Solà, consagrat
Indiscutiblement, lany 2017 ha estat, poèticament parlant, per a aquest sènior que fa del caminar una caldera
de poemes. La seva Poesia completa , publicada lany passat (Edicions de 1984), ha rebut més que
merescudament reconeixements com el Premi de la Crítica, el Premi Cavall Verd Josep Maria Llompart i el
Premi Lletra dOr. A més a més, és un dels autors que partic
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EL ENTUSIASMO . INDUSTRIA CULTURAL Y ARTES .

Domingo, 31 de diciembre de 2017

 Sigo uno de los blogs que me parecen más interesantes desde hace tiempo , y la verdad es que no sé como
fue ha parar a mi. Bajo el título del laberinto de la identidad Fernando Broncano escribe sus post. Hace poco
en uno de ellos encontré la referencia de este libro de Remedios Zafra que lleva por título "El entusiasmo " y
como añadido : precariedad y trabajo creativo en la era digital.  Ha coincidido que fui a ver en el  cine "The
Square" del director Ruben Oslund , en  clave de comedia dramática  analiza precisamente la relación entre
arte y sociedad. Bajo la idea de una exposición que se quiere proyectar que da título a la película se genera
precisamente esta relación entre arte y medios , entre arte y poder, entre arte y industria cultural. Con
reminiscencias a la película de Buñuel "El discreto encanto de la burguesía" la película avanza estableciendo
con el espectador la pregunta básica : ¿A qué llamamos arte en el siglo XXI ?  Los medios de difusión de la
industria generan un poder de transcender la experiencia estética y convertirla en algo ajeno al propio arte .
Experiencia que hace poco en la exposición de Lita Cabellut  el público pudo observar y analizar , pintora
actualmente de las más cotizadas y controvertida dentro del propio ámbito artístico . La película cuestiona
las situaciones donde el poder de la industria establece lo que se puede definir como arte o no. Incluso la
proyección actual de un arte que pretende ser dirigido a ciertos estudios o análisis sociales puede convertirse
en una simple provocación al propio arte como tal. La exposición que se propone que lleva el título de la
película precisamente quiere jugar con la necesidad de encontrar en el arte una fuente de salvación humana
, de humanización y acaba como espectáculo .  Zafra en su excelente análisis establece tres puntos para una
reflexión sobre el tema :  En primer lugar el arte ( entendido como práctica creativa) se vuelve in
solidario precisamente por el nivel competitivo que establece  y donde la propia acción creativa se somete al
poder mercantil de la precariedad laboral y la falta de valoración como obra y producto .  En segundo lugar
dentro de los contextos legitimados para el arte, : cultura y conocimiento se convierten en acciones burocráticas
que hacen imposible la propia práctica creativa , e incluso caen en ciertas prácticas feudales que neutralizan
la posibilidad de acción misma como creación.  El último lugar el valor que prevalece tecnológico y vinculado
a las redes sociales acaba cuantificando su visibilidad , su influencia en los mismos sin nada más .  Square
precisamente avanza con una trama como anécdota del comisario de la exposición que se va a promover. El
cinismo de la industria cultural convierte alguna de las escenas en una metáfora que suena a Lars Von Trier
jugando con la mirada del espectador y su ubicación dentro de la narración fílmica.  Esta claro que hoy el arte
convierte la situación social en una posibilidad para interrogar la población sin embargo la industria se dirige
al mercado y sus intereses. La burguesía escenifica en esta industria la legitimación de la mercancía y así
puede apropiarse de los acontecimientos como tales para generar opinión.  En el año 2018 finalizará la
exposición vinculada con la figura del poeta , artista, escritor Josep Palau i Fabre donde gran cantidad de
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acontecimientos artísticos se han producido de toda índole sin embargo la propia figura del autor y sus artistas
participan de estos tres puntos un nivel competitivo , un nivel de burocracia que neutraliza la acción misma y
la cuantificación de los actos y su influencia social sin más.  La pregunta pues sigue siendo ¿Donde queda
hoy el entusiasmo dentro del arte del siglo XXI ? 
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Darrer post de lany

Domingo, 31 de diciembre de 2017

El 2017 el recordarem com un any molt intens social i cultural, i el  Llegeix B@rcelona  ha estat testimoni
difusor de diferents esdeveniments literaris.   Amb una mirada comunicativa i desinteressada hem publicat un
total de 160  posts dels temes més diversos pel que fa a novetats bibliogràfiques, autors, rutes i activitats
literàries, promoció i recomanacions de lectura. Podríem dir que el 2017 ha estat marcat pel Centenari de la
Revolució Russa i per ser Any literari Prudenci i Aurora Bertrana , Josep Palau i Fabre  i  Màrius Torres , entre
daltres.  Lúltim dia de lany ens venia de gust fer un petit tast a mode de resum. Celebrar el reconeixement
dautors tan propers com Xavier Theros , guanyador del Premi Josep Pla, o Josep Maria Fulquet, Premi Carles
Riba de Poesia. Així com tenir un sentit record per autors i autores que ens han deixat, alguns tan estimats
com en  Rafael Metlikovez  o la Patrícia Gabancho .  Albirant el que esdevindrà lany 2018, podem destacar les
efemèrides i commemoracions literàries . Algunes ben importants com ara l Any Manuel de Pedrolo , Any
Maria Aurèlia Capmany o Any Montserrat Abelló . També és estimulant veure la força de la literatura al mitjans.
Les nombroses adaptacions literàries en el món del teatre, del cinema, de la televisió, fins i tot en làmbit dels
videojocs. Un bon exemple són els nostres  Premis Gaudí 2018  farcits de guions adaptats com ara  Incerta
glòria i La pell freda .   BON i FELIÇ ANY 2018 PLE de LECTURES on no manqui la LLIBERTAT dexpressió
i de pensament, llibertats imprescindibles per a la creació artística i literària.
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La literatura del 2017: una collita extraordinària

Jueves, 28 de diciembre de 2017

Una repassada exhaustiva de la producció literària publicada aquest darrer curs, de Joan-Lluís Lluís a Mircea
Cartarescu, passant per Lluís Solà, Antònia Vicens, Adrià Pujol o Mercè Rodoreda El curs 2017 ha donat per
molta literatura. Durant tot lany hi ha hagut polèmiques, com no podia ser de cap altra manera en lordre natural
de les coses, però fa poc nhi ha hagut una despecialment dolorosa. Dolorosa perquè demostra que encara
cal fer molta feina per vindicar la meravellosa tasca de les dones que escriuen, ja que el seu talent va més
enllà de la miserable recepció que tenen. Això ha de canviar. Per aquest motiu aquest article comença així:
refermant-les des de la pura admiració, des de la consciència que ofereix la lectura atenta.  Amb nom de dona
El 2017 torna a confirmar que la poesia catalana del futur, però sobretot del present, està en bona part a les
mans de les autores, i curiosament autores que ara mateix són molt joves i ja estan destacant amb força. L'
article  Bons temps per a la poesia en català , de Josep Massot a La Vanguardia , llastimosament no tenia en
compte gairebé cap nom de dona en el resum panoràmic i poètic de lany. Enguany, però, sha publicat La
ciutat cansada de Maria Cabrera (Proa), volum important perquè lany anterior va rebre el Premi Carles Riba;
Maria Sevilla confirma la seva trajectòria a través del Premi Miquel Àngel Riera de Manacor, amb Kalàixnkov
(Món de Llibres); Raquel Santanera va rebre fa poc el Premi de Poesia de Pollença amb De robots i màquines
o nou tractat dalquímia , que sortirà aviat a El Gall Editor; durant aquesta temporada Laia Noguera ha defensat
la seva ambiciosa obra, voluminosa com poques, Amor total a La Garúa; Glòria Coll Domingo aconsegueix
un nou bon llibre amb Retorn (Godall); Lucia Pietrelli recupera fa no-res, en una nova segona edició ampliada,
el volum que va confirmar la seva aptitud fa anys amb el Premi Bernat Vidal i Tomàs, així és com torna
Violacions (AdiA Edicions).   Sandra Blanch guanya el Premi Nit de Poesia al Carrer i publica Explicar les
punxes a Pagès Editors, editorial que també publica Lusurpador dÀngels Moreno, que va merèixer el Premi
Maria Mercè Marçal; la jove poeta Anna Gas ens regala Crossa daigua a Fonoll després demportar-se el
Premi Joan Duch; la poeta valenciana Àngels Gregori ha acabat de rebre el Premi de Poesia Vicent Andrés
Estellés de Burjassot amb un llibre que per ara porta per títol provisional Quan els grans arbres cauen i que
distribuirà Bromera lany que ve; la joveníssima Maria Isern mereix el Premi Francesc Garriga amb Sostre de
carn , que es publica amb el suport de LaBreu, AdiA, Cafè Central i Edicions del Buc, editorial, aquesta darrera,
que també proposa per primer cop en català la poeta nord-americana Louise Glück, Nit fidel i virtuosa , gràcies
a la traducció de la poeta Núria Busquet, que enguany també ha rebut el Premi Pare Colom amb la seva
primera novel·la, Partícules (a Lleonard Muntaner Editor).     Edicions del Buc també saventura amb un altre
debut: Fractura , el primer llibre de Núria Armengol, fantàstic per cert, dun enlluernament lingüístic extrem. I
haurem destar atents a les dues darreres guanyadores consecutives del Premi Amadeu Oller, Laura Torres i
Helga Simon, que amb els seus començaments han causat impacte: Linhabitable i A la vora , respectivament.
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I una altra notícia inesperada però feliç, de fa poc: la poeta Irene Solà, també guanyadora del Premi Amadeu
Oller en el passat, acomiada lany amb el triomf dhaver aconseguit el Premi Documenta amb la seva primera
novel·la, Els dics , que veurà la llum a LAltra Editorial abans del proper Sant Jordi. No només creix la poesia,
sinó que aquesta samplifica cap a altres territoris com la prosa.     Encara més noms de dona     Tot això abans
comentat durant el mateix any en què Mireia Vidal-Conte serigeix amb el Premi Crítica Serra dOr per limplacable
Ouse (LaBreu), i al mateix temps publica una antologia entusiasmadora, dautores triades per la seva estricta
qualitat literària i no pel seu gènere, talment Com elles , a la col·lecció La Fosca (Lleonard Muntaner); també
torna Susanna Rafart, autora hàbil i dotada, ja que publica lexquisit dietari poètic Dies dagost (Curbet Edicions);
i Meritxell Cucurella-Jorba va a les totes amb les traduccions dAlda Merini, de Natalia Ginzburg i treu al carrer
el nou i sorprenent Úrsula (El Cep i la Nansa); i la poeta Mireia Calafell es converteix amb la codirectora de
la Setmana de la Poesia amb la també poeta Àngels Gregori; Anna Montero torna a la traducció poètica gràcies
a Edicions del Buc i Quadern dun retorn al país natal dAimé Césaire, i, sí, el mateix any que tot això, i més,
passa és lany en què tres dones del món de la literatura, Laura Borràs, Bel Olid i Jenn Díaz, shan presentat
a llistes dels partits independentistes. No és casual. La literatura catalana té nom de dona, evidentment, però
cal que se sàpiga i que es digui més fort.      Jenn Díaz. Foto: Adrià Costa     Lany dEdicions de 1984     Sense
cap mena de dubte, ha estat un any dolç per a una de les editorials que ja té més de tres dècades dhistòria
a les espatlles: Edicions de 1984. Lany va començar amb la concessió del Premi Nacional al màxim responsable
del segell, Josep Cots, que ha invertit esforços en difondre una literatura que cerca la responsabilitat civil, la
justícia social, lexaltació de noves promeses i la qualitat literària, tot això mentre recuperava de noms oblidats
o negligits i situava, a la safata principal, noms que han acabat essent imprescindibles. Per tant el Premi
Nacional a Josep Cots era un tribut general a les editorials independents, però també linici dun gran any per
a Edicions de 1984, un gran any que ha continuat amb guardons a obres que lany abans varen tenir molt
ressò: el Premi Crítica Serra dOr de Narració a Jordi Lara, per Mística conilla i el Premi Llibreter a Raül
Garrigasait, per Els estranys , volum que per cert ara mateix és finalista del nou premi dÒmnium Cultural a
obra publicada.     A més de tot això, una altra cosa molt especial sha de tenir en compte: Edicions de 1984
publica, al meu entendre, una de les millors escriptores mundials, la irlandesa Iris Murdoch, i aquest bateig
de Murdoch en català arriba segurament amb una de les seves obres mestres, ja que en té moltes, que és
El mar, el mar , mereixedora del Premi Booker. La traducció que ha fet Laura Baena és memorable, deliciosa,
acurada, fidel i la prova fefaent que al darrere daquestes pàgines hi ha treball, responsabilitat i passió. Ara
Murdoch també canta en català. Una notícia fantàstica! Com també és fantàstic que shagi acabat publicant
el capítol final de la trilogia de la família Snopes de William Faulkner: La mansió , amb una traducció esplèndida
dEsther Tallada, de les que atrapen lalè i el contenen per sempre en la vitrina del mot.  També a Edicions de
1984 apareix una novel·la destacable de Ramon Mas, Afores , però dell parlaré més tard perquè és un altre
nom a tenir en compte. I, evidentment, cal refermar la idea dels múltiples èxits de Lluís Solà, autor dEdicions
de 1984 ja que hi ha publicat Llibertat i sentit. Reflexions sobre la condició humana (1999-2016) i Poesia
completa , un dels llibres totèmics del 2017, però daixò en parlarem en el següent apartat. Finalment destacar
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la publicació recent, a aquesta mateixa editorial, del poemari Esquenes vinclades de Pau Vadell i Vallbona,
segurament la seva consagració com a poeta, ja que amb aquest títol va merèixer el Premi Jocs Florals per
unanimitat, fet que no és gens fàcil dassolir en un jurat on convergeixen diferents criteris estètics. Alguns ja
saluden larribada del llibre com un dels punts que marcaran el següent any poètic.     Lluís Solà, consagrat
Indiscutiblement, lany 2017 ha estat, poèticament parlant, per a aquest sènior que fa del caminar una caldera
de poemes. La seva Poesia completa , publicada lany passat (Edicions de 1984), ha rebut més que
merescudament reconeixements com el Premi de la Crítica, el Premi Cavall Verd Josep Maria Llompart i el
Premi Lletra dOr. A més a més, és un dels autors que partic
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La literatura del 2017: una collita extraordinària

Jueves, 28 de diciembre de 2017

Una repassada exhaustiva de la producció literària publicada aquest darrer curs, de Joan-Lluís Lluís a Mircea
Cartarescu, passant per Lluís Solà, Antònia Vicens, Adrià Pujol o Mercè Rodoreda El curs 2017 ha donat per
molta literatura. Durant tot lany hi ha hagut polèmiques, com no podia ser de cap altra manera en lordre natural
de les coses, però fa poc nhi ha hagut una despecialment dolorosa. Dolorosa perquè demostra que encara
cal fer molta feina per vindicar la meravellosa tasca de les dones que escriuen, ja que el seu talent va més
enllà de la miserable recepció que tenen. Això ha de canviar. Per aquest motiu aquest article comença així:
refermant-les des de la pura admiració, des de la consciència que ofereix la lectura atenta.  Amb nom de dona
El 2017 torna a confirmar que la poesia catalana del futur, però sobretot del present, està en bona part a les
mans de les autores, i curiosament autores que ara mateix són molt joves i ja estan destacant amb força. L'
article  Bons temps per a la poesia en català , de Josep Massot a La Vanguardia , llastimosament no tenia en
compte gairebé cap nom de dona en el resum panoràmic i poètic de lany. Enguany, però, sha publicat La
ciutat cansada de Maria Cabrera (Proa), volum important perquè lany anterior va rebre el Premi Carles Riba;
Maria Sevilla confirma la seva trajectòria a través del Premi Miquel Àngel Riera de Manacor, amb Kalàixnkov
(Món de Llibres); Raquel Santanera va rebre fa poc el Premi de Poesia de Pollença amb De robots i màquines
o nou tractat dalquímia , que sortirà aviat a El Gall Editor; durant aquesta temporada Laia Noguera ha defensat
la seva ambiciosa obra, voluminosa com poques, Amor total a La Garúa; Glòria Coll Domingo aconsegueix
un nou bon llibre amb Retorn (Godall); Lucia Pietrelli recupera fa no-res, en una nova segona edició ampliada,
el volum que va confirmar la seva aptitud fa anys amb el Premi Bernat Vidal i Tomàs, així és com torna
Violacions (AdiA Edicions).   Sandra Blanch guanya el Premi Nit de Poesia al Carrer i publica Explicar les
punxes a Pagès Editors, editorial que també publica Lusurpador dÀngels Moreno, que va merèixer el Premi
Maria Mercè Marçal; la jove poeta Anna Gas ens regala Crossa daigua a Fonoll després demportar-se el
Premi Joan Duch; la poeta valenciana Àngels Gregori ha acabat de rebre el Premi de Poesia Vicent Andrés
Estellés de Burjassot amb un llibre que per ara porta per títol provisional Quan els grans arbres cauen i que
distribuirà Bromera lany que ve; la joveníssima Maria Isern mereix el Premi Francesc Garriga amb Sostre de
carn , que es publica amb el suport de LaBreu, AdiA, Cafè Central i Edicions del Buc, editorial, aquesta darrera,
que també proposa per primer cop en català la poeta nord-americana Louise Glück, Nit fidel i virtuosa , gràcies
a la traducció de la poeta Núria Busquet, que enguany també ha rebut el Premi Pare Colom amb la seva
primera novel·la, Partícules (a Lleonard Muntaner Editor).     Edicions del Buc també saventura amb un altre
debut: Fractura , el primer llibre de Núria Armengol, fantàstic per cert, dun enlluernament lingüístic extrem. I
haurem destar atents a les dues darreres guanyadores consecutives del Premi Amadeu Oller, Laura Torres i
Helga Simon, que amb els seus començaments han causat impacte: Linhabitable i A la vora , respectivament.
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I una altra notícia inesperada però feliç, de fa poc: la poeta Irene Solà, també guanyadora del Premi Amadeu
Oller en el passat, acomiada lany amb el triomf dhaver aconseguit el Premi Documenta amb la seva primera
novel·la, Els dics , que veurà la llum a LAltra Editorial abans del proper Sant Jordi. No només creix la poesia,
sinó que aquesta samplifica cap a altres territoris com la prosa.     Encara més noms de dona     Tot això abans
comentat durant el mateix any en què Mireia Vidal-Conte serigeix amb el Premi Crítica Serra dOr per limplacable
Ouse (LaBreu), i al mateix temps publica una antologia entusiasmadora, dautores triades per la seva estricta
qualitat literària i no pel seu gènere, talment Com elles , a la col·lecció La Fosca (Lleonard Muntaner); també
torna Susanna Rafart, autora hàbil i dotada, ja que publica lexquisit dietari poètic Dies dagost (Curbet Edicions);
i Meritxell Cucurella-Jorba va a les totes amb les traduccions dAlda Merini, de Natalia Ginzburg i treu al carrer
el nou i sorprenent Úrsula (El Cep i la Nansa); i la poeta Mireia Calafell es converteix amb la codirectora de
la Setmana de la Poesia amb la també poeta Àngels Gregori; Anna Montero torna a la traducció poètica gràcies
a Edicions del Buc i Quadern dun retorn al país natal dAimé Césaire, i, sí, el mateix any que tot això, i més,
passa és lany en què tres dones del món de la literatura, Laura Borràs, Bel Olid i Jenn Díaz, shan presentat
a llistes dels partits independentistes. No és casual. La literatura catalana té nom de dona, evidentment, però
cal que se sàpiga i que es digui més fort.      Jenn Díaz. Foto: Adrià Costa     Lany dEdicions de 1984     Sense
cap mena de dubte, ha estat un any dolç per a una de les editorials que ja té més de tres dècades dhistòria
a les espatlles: Edicions de 1984. Lany va començar amb la concessió del Premi Nacional al màxim responsable
del segell, Josep Cots, que ha invertit esforços en difondre una literatura que cerca la responsabilitat civil, la
justícia social, lexaltació de noves promeses i la qualitat literària, tot això mentre recuperava de noms oblidats
o negligits i situava, a la safata principal, noms que han acabat essent imprescindibles. Per tant el Premi
Nacional a Josep Cots era un tribut general a les editorials independents, però també linici dun gran any per
a Edicions de 1984, un gran any que ha continuat amb guardons a obres que lany abans varen tenir molt
ressò: el Premi Crítica Serra dOr de Narració a Jordi Lara, per Mística conilla i el Premi Llibreter a Raül
Garrigasait, per Els estranys , volum que per cert ara mateix és finalista del nou premi dÒmnium Cultural a
obra publicada.     A més de tot això, una altra cosa molt especial sha de tenir en compte: Edicions de 1984
publica, al meu entendre, una de les millors escriptores mundials, la irlandesa Iris Murdoch, i aquest bateig
de Murdoch en català arriba segurament amb una de les seves obres mestres, ja que en té moltes, que és
El mar, el mar , mereixedora del Premi Booker. La traducció que ha fet Laura Baena és memorable, deliciosa,
acurada, fidel i la prova fefaent que al darrere daquestes pàgines hi ha treball, responsabilitat i passió. Ara
Murdoch també canta en català. Una notícia fantàstica! Com també és fantàstic que shagi acabat publicant
el capítol final de la trilogia de la família Snopes de William Faulkner: La mansió , amb una traducció esplèndida
dEsther Tallada, de les que atrapen lalè i el contenen per sempre en la vitrina del mot.  També a Edicions de
1984 apareix una novel·la destacable de Ramon Mas, Afores , però dell parlaré més tard perquè és un altre
nom a tenir en compte. I, evidentment, cal refermar la idea dels múltiples èxits de Lluís Solà, autor dEdicions
de 1984 ja que hi ha publicat Llibertat i sentit. Reflexions sobre la condició humana (1999-2016) i Poesia
completa , un dels llibres totèmics del 2017, però daixò en parlarem en el següent apartat. Finalment destacar

25 / 34



NacioDigital.cat
https://www.naciodigital.cat/noticia/145305/literatura/2017/collita/extraordin/ria

Jue, 28 de dic de 2017 09:30
Audiencia: 85.771

VPE: 566

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 3

la publicació recent, a aquesta mateixa editorial, del poemari Esquenes vinclades de Pau Vadell i Vallbona,
segurament la seva consagració com a poeta, ja que amb aquest títol va merèixer el Premi Jocs Florals per
unanimitat, fet que no és gens fàcil dassolir en un jurat on convergeixen diferents criteris estètics. Alguns ja
saluden larribada del llibre com un dels punts que marcaran el següent any poètic.     Lluís Solà, consagrat
Indiscutiblement, lany 2017 ha estat, poèticament parlant, per a aquest sènior que fa del caminar una caldera
de poemes. La seva Poesia completa , publicada lany passat (Edicions de 1984), ha rebut més que
merescudament reconeixements com el Premi de la Crítica, el Premi Cavall Verd Josep Maria Llompart i el
Premi Lletra dOr. A més a més, és un dels autors que partic
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Els alumnes de Batxillerat de lIES Montsacopa reciten els poemes de Palau i
Fabre

Viernes, 22 de diciembre de 2017

Com ja és tradicional, per aquestes dates els alumnes de lInstitut Montsacopa duen a terme el seu recital de
poesia. Aquest any lhan dedicat a Palau i Fabre, el poeta amb qui va començar aquesta costum, lany 2008.
Tots els estudiants que formen part del recital ho fan de forma voluntària en una activitat que ja sha convertit
en una tradició a lInstitut.
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4 aniversaris que emplenaran el 2018

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

Es pot tenir cura dels autors, artistes i erudits coetanis sense oblidar aquells que ja han traspassat. Tenim
temps per a tot. (Els calés que ho permetin concretar són un altre assumpte).  Temps per impulsar i estacions per
a commemorar . De la mateixa manera que deixem un any dedicat a les figures d Aurora Bertrana (i el pare
Prudenci ), Palau i Fabre , Tarradellas o Prat de la Riba -per dir alguns noms-, ens arribarà de seguida un
2018 disposat a fer memòria de personatges de memento inexcusable coincidint amb laniversari dels seus
naixements. No ens permetem que caiguin en loblit, que és molt fumut. Tot seguit, quatre commemoracions
oficials.   150 anys del naixement Pompeu Fabra   Una celebració destacadíssima -possiblement la que més-
serà el cent cinquantè aniversari del naixement de Pompeu Fabra (1868-1948). El maquinista en cap de la
llengua catalana (encara) protagonitzarà una nombrosa sèrie dactivitats i actes que reconeixeran la labor feta.
La celebració farà especial incidència en la seva a aportació a lidioma; mastodòntica contribució. Aquest destí
principal, però, no impedirà endinsar-se en altres aspectes fabrians com ara larrelament social de la seva
obra. Tot i així, la commemoració del naixement no té com a únic objectiu recordar a el Fabra professional i
persona; la Direcció de General de Política Lingüística espera -aprofitarà, de fet- que sigui també un any per
reforçar la vitalitat de la llengua i projectar-la cap al futur. Una avinentesa imperdible. Sumat a tot això, laniversari
coincideix amb els cent anys de la Gramàtica Catalana . Ordenança que tanta i tan vívida discussió ha fomentat
entre devots i reformistes. L Any Pompeu Fabra serà comissariat per Jordi Ginebra , lexicògraf i professor de
filologia catalana a la Universitat Rovira i Virgili.   100 anys del naixement de Montserrat Abelló   La mort va
donar una nova oportunitat a lobra de Montserrat Abelló (1918-2014). La va fer encara més popular, la va
tornar clara i serena perquè va ser el moment dobrir-la i explicar-la. El 2018 hauran passat cent anys des del
seu naixement i serà, doncs, el moment de recordar a la guanyadora del Premi dHonor de les Lletres Catalanes
. Autora duna obra de producció considerable ( Foc a les mans o El fred íntim del silenci són alguns dels seus
dotze títols), va exiliar-se a Xile, Anglaterra i França. Una altra lliçó, callada i discreta, de fortalesa, lucidesa,
senzillesa i companyia, diu lescriptor Oriol Izquierdo al pròleg de lúltim poemari publicat per Abelló. Una
apreciació que no és agosarat fer extensible a tota la seva composició. A la poeta de Tarragona també hem
dagrair-li les traduccions que va fer de Sylvia Plath , Anne Sexton , Iris Murdoch , entre daltres. Gràcies a ella
podem llegir-les en un català abellonià , és a dir, fresc, planer i recte. Durant lany vinent el Departament de
Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes faran festes a Abelló. Se les mereix totes.   150 anys del naixement
dAureli Capmany   Destacat estudiós de la ciutat de Barcelona i la cultura popular de Catalunya (dansa, contes,
cançó comunitària, llegendes i refranys), Aureli Capmany és especialment conegut per ser el creador del
Cançoner Popular i el personatge de Patufet. Un personatge col·lectivament preat. El Departament de Cultura,
a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i la Biblioteca de Catalunya, és
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que organitza les activitats commemoratives centrades en el folklorista. LAny Capmany, de fet, ja ha començat.
Tot just prenia el vol el passat 14 de desembre amb la inauguració de lexposició El Nadal i en Capmany que
té lloc al Museu de les Cultures del Món. Una llufa de mida humana, el tió més gran que haureu vist mai o
gairebé, un torró que no us el podríeu acabar per més gana que tinguéssiu, són algunes de les figures duna
mostra que examina la ciència nadalenca.    I seguint amb la nissaga Capmany, resulta que el 2018 també
serà lany de la filla política i escriptora, Maria Aurèlia Capmany. Cent anys del seu naixement. Autora de fites
de la literatura catalana de la postguerra com foren El cel no és transparent i Un lloc entre els morts, Capmany
ha estat enguany dactualitat per haver protagonitzat la funció Parlàvem dun somni. Un espectacle que reuneix
sobre les taules a lactivista cultural i teòrica del feminisme amb Pasqual Maragall. Una conversa de lany 1983,
quan tots dos tenien càrrecs de relleu al consistori de Barcelona (alcalde i regidora).   100 anys del naixement
de Manuel de Pedrolo   A partir de lany que ve, la figura de Manuel de Pedrolo agafarà el relleu de Prudenci
i Aurora Bertrana com a epicentre commemoratiu de les lletres catalanes. Entre les activitats programades, hi
haurà diverses exposicions i taules rodones en espectacles i festivals literaris com la Fira Litterarum, Tiana
Negra, el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat o Cervera Vila del Llibre, entre daltres. Pedrolo és un
autor tan polièdric que es fa molt difícil conèixer-lo amb profunditat, perquè va tocar gairebé tots els gèneres
literaris: novel·la, teatre, conte, poesia (visual), ens explica Francesc Ginabreda. El fet que se celebri la figura
de Pedrolo durà la reedició de diversos llibres seus com ara La terra prohibida i El principi de tot. LAny Pedrolo
el comissaria Anna Maria Villalonga, que té com a comès principal demostrar la seva vigència absoluta com
a figura política i literària.   Commemoracions a raig fet   Tots els anys van curulls de commemoracions però
aquest que encetarem aviat ho sembla especialment ple. Organitzem-nos bé i intentem celebrar-ho tot en la
mesura que en sigui possible. Siguem curiosos i corresponguem els aniversaris mentre alhora apostem pels
treballs sincrònics. Un pessic de passat i una punta de present tot encarant el futur.    Aquestes quatre
efemèrides anteriors són només unes poques -una tria mínima- de totes les que venen. Ens arriben 365 dies
per a rememorar la labor i les vivències de, per exemple, la pintora russa Olga Sacharoff, el també pintor
Josep Guinovart, larquitecte i president de la Mancomunitat Puig i Cadafalch, el filòsof interreligiós Ramon
Panikkar o lescriptor Joanot Martorell. I aquests encara no són tots els personatges que tenen punt recordatori
al calendari. Us convido a seguir investigant.    En aquests dos enllaços (1 i 2) podeu ampliar la informació
sobre les commemoracions del 2
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Jornada Palau i Fabre

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

Aquest any se celebren els 100 anys del naixement de Josep Palau i Fabre, poeta i crític dart. El Departament
dEnsenyament organitza una trobada Pedagògica el proper 25 de gener a Caldes dEstrac (Fundació Palau.
Carrer Riera, 54). Inscripció  (Fins el 31 de desembre) Programa  Anuncis
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Vaig dir als alumnes que buidessin una novella de la Roig i muntessin una
ruta

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

Montserrat Roig, Josep Maria de Sagarra, Narcís Oller i Teresa Juvé: de cadascun d'ells, l'autora proposa
conèixer-ne una obra caminant per Barcelona Un matí gris i plovisquejant de tardor, Maria Nunes (Barcelona,
1953) condueix un grup de persones cap al cementiri de Sarrià, on reposen les restes de Carles Riba i
Clementina Arderiu. Una escena digna d'una conxorxa de lletraferits però no cal ser un expert per participar
a les rutes literàries que dissenya, prepara i porta a terme una enamorada de la literatura catalana que va
exercir de docent a l'ensenyament secundari. Una setmana és Rodoreda, l'altra Roig, Vinyoli, Espriu o
Papasseit. L'èxit de llarga durada dels clàssics catalans també s'exemplifica per la notable demanda dels
itineraris pels paisatges quotidians dels nostres autors més cèlebres.  D'on surt la dèria de les rutes? Vaig fer
de professora de literatura catalana en un institut, el Barres i Ones, que és en una zona complicada de
Badalona. Sempre he portat nois i noies de 4t d'ESO i batxillerat, i vaig pensar que seria una bona idea treure
els alumnes de l'aula. El primer cop, vaig dur-los a la Barcelona de la Rodoreda, i després els vaig dir que
muntessin un itinerari ells a partir de la novel·la Ramona, adéu , de la Montserrat Roig. Van respondre
positivament? I tant! Els vaig dividir en grups, van buidar la novel·la i van buscar les referències dels espais
que hi surten, sobretot a l'Eixample. Van crear un blog a internet, van fer fotos, van gravar una presentació
amb imatges, text i música... Muntàvem exposicions fotogràfiques al vestíbul. Era inicis dels 2000. Després
va arribar l'Any Maragall, el centenari de la Rodoreda... Així doncs, no va ser una iniciativa puntual? No, ho
vaig anar fent durant diferents cursos, i ara em trobo que alguns d'aquells nois i noies s'apunten a les rutes
literàries que faig obertes a tothom. És un plaer veure que n'hi ha que ara es dediquen a la filologia, el
periodisme... Com va fer el salt dels estudiants al públic general? Una colla de Taradell amb la qual vaig em
van demanar si podia trucar a algú de Barcelona perquè els muntés una ruta sobre la Rodoreda. I vaig pensar
que els ho podia fer jo! D'això fa deu o dotze anys, un moment en què encara no hi havia tantes empreses
que ofereixen aquest servei. Avui en dia faig rutes obertes al públic a través de la programació dels centres
cívics de Barcelona i per al portal quellegeixes.cat de la Institució de les Lletres Catalanes, i puntualment
també per a altres institucions, editorials, clubs de lectura que m'ho demanen. Només fa rutes literàries d'autors
catalans? Ara proliferen les empreses que fan itineraris guiats per Barcelona. I les que recorren els espais de
supervendes com La sombra del viento tenen molt èxit. Jo em dedico a la literatura catalana i dono a conèixer
la ciutat des d'un altre punt de vista. Faig una o dues rutes al mes, i també alguna per a grups privats. Quines
són les claus per crear una bona ruta literària? Un itinerari pels escenaris d'una novel·la o de la vida d'un autor
no és només anar del punt A al B. Primer, cal crear un fil narratiu que uneixi els diferents llocs on fas aturar
el grup per explicar alguna cosa. Carrers, places, edificis...? No pots fer caminar la gent durant vint minuts
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sense explicar-los res. A la ruta Vinyoli, per exemple, a més de parar en espais significatius de la seva biografia,
també procuro esmentar altres elements que tinguin a veure amb l'època, establiments antics, cases,
anècdotes. Seguim: més claus. La segona: és important, a més de buidar la novel·la o les obres de l'autor en
qüestió, haver llegit altres textos que t'ajudin a perfilar el context. I, tercer, cal tenir un coneixement profund
de la ciutat. M'han arribat a proposar fer rutes en altres llocs, com Girona. Però jo conec Barcelona, l'he
correguda amunt i avall, des de petita, quan el pare em portava a llocs com Sant Pau del Camp. Al llibre «
Rutes literàries de Barcelona» inclou quatre itineraris de Montserrat Roig, Josep Maria de Sagarra, Narcís
Oller i Teresa Juvé. Com es trasllada aquest bagatge vivencial al paper? Ha estat tot un repte! He volgut que
el llibre serveixi per passejar i per despertar l'interès per la lectura. A més, no faig spoilers : no cal haver llegit
les obres per fer les rutes. Hi ha gent que ho fa després de passejar amb els grups que guio. Recordo una
dona que, en acabar la ruta sobre la Roig a la plaça Tetuan, em va dir que immediatament anava a la llibreria
a comprar un llibre seu. Quins autors té en catàleg? Foix, Vinyoli, Papasseit, Roig, Rodoreda, Espriu, Víctor
Català, Sagar-ra... Tinc debilitat per Sagarra! I al març n'estreno una sobre la Barcelona de Josep Pla perquè
el 8 de març del 2018 farà un segle de la primera anotació d' El quadern gris . També en faig de miscel·lànies,
com la el Born, Sarrià, l'Eixample... Barcelona tracta bé el seu patrimoni literari? Hi ha una relació d'amor i
odi. Hi ha establiments pels quals passàvem en alguna ruta que ja no existeixen. I hi ha un lloc que em té
amoïnada: el passatge de les Manufactures, entre Trafalgar i Sant Pere Més Alt, un escenari de la novel·la
Pilar Prim , de Narcís Oller. Està tancat, ara hi fan obres, espero que no desaparegui. És complicat conciliar
la sensibilitat amb la realitat. A Barcelona, en general, no hi ha cap respecte pel patrimoni, no se sap mostrar,
falten moltíssimes plaques, i les que hi ha, de bronze, són illegibles. Darrerament n'estan posant algunes de
color blau, com la de Palau i Fabre, que aguanten més. Estaria bé que passejant per la ciutat poguessis veure
més plaques que fessin referència no tan sols a fets o personatges literaris sinó també del món de la cultura,
de la ciència.
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Paraula de Poeta recita Josep Palau i Fabre

Martes, 19 de diciembre de 2017

El grup Paraula de Poeta oferirà avui el seu tradicional recital de Nadal, a lauditori Viader de la Casa de Cultura
de Girona (20 h, gratuït), amb una primera part dedicada a la poesia de Josep Palau i Fabre, en el centenari
del seu naixement. Concretament seran poemes escrits per lautor quan tenia entre 25 i 30 anys, que mostren
el seu vessant més inconformista i avantguardista.    Els rapsodes Salvador Roca i Eugènia Carbó, la
mezzosoprano Gemma Coma-Alabert i el pianista Quim Solà formen Paraula de Poeta, un grup amb més de
vint-i-cinc anys de trajectòria, que ha mantingut com la seva principal activitat aquest recital de Nadal, dedicat
sempre en la segona part al Poema de Nadal , de Josep Maria de Sagarra. Coma-Alabert hi interpretarà dues
cançons populars espanyoles de Falla i Muntanya damor , de Toldrà.
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Consumisme, revenda i talents ocults

Viernes, 15 de diciembre de 2017

Quan arribin els marcians    El consumisme que desfermen les dates nadalenques, el mercat de la revenda
d'entrades, els talents ocults de Joan Brossa, Joan Ponç i Ramon Pichot i I'actor Ivan Labanda, protagonistes
del capítol marcià.     Anterior  Següent      Anterior  Següent
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