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Poesia i +
Dilluns, dia 10 de juliol del 2017
Aparició a País KM0 de XipTV
00:56:53
http://www.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/capitol-3-caldes-d-estrac-centenari-del-naixementde-palau-i-fabre

Poesia i +
Dilluns, dia 10 de juliol del 2017
Aparició a 24h Maresme Notícies de XipTV
00:01:30
http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/el-poesia-i-aterra-a-mataro

Poesia i +
Divendres, dia 30 de juny del 2017
Aparició a 24h Maresme Notícies de XipTV
00:01:52
http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/torna-el-poesia-i-de-la-fundaciopalau
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Poesia i +
Juliol, dia 13 de juliol del 2017
Aparició a Ona Cultural d’Ona Sants
00:15:30 – 00:25:52
http://www.ivoox.com/ona-cultural-programa-13-juliol-2017-audiosmp3_rf_19786586_1.html

Poesia i +
Dilluns, dia 10 de juliol del 2017
Aparició La Tarda de Ràdio Arenys
02:40:40 – 02:55:03
https://enacast.com/radioarenysdemar/podcast/305266

Poesia i +
Dissabte, dia 8 de juliol del 2017
Aparició a Ona Cultural d’Ona Sants
54:15 – 73:37
http://www.ivoox.com/ona-cultural-programa-dissabte-8-juliol-audiosmp3_rf_19691361_1.html

Poesia i +
Divendres, dia 7 de juliol del 2017
Aparició a Cultura y algo más d’EMUN FM Ràdio
00:38 – 03:27
http://podcast.emunfmradio.cat/?name=2017-0707_070717_laura_clemente_culturayalgomas_agenda.mp3

Poesia i +
Divendres, dia 7 de juliol del 2017
Aparició al 14/15 de RAC1
00:13:58 – 00:14:21
http://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/34a03543-175a-4cc4-822d-143a48525938

Poesia i +
Dijous, dia 6 de juliol del 2017
Aparició a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació
00:00:58
https://www.dropbox.com/s/auw51wh6lq1a6ju/20170706%20CatalunyaR%C3%A0dio_Poes
ia%20i%20%2B.mp3?dl=0

Poesia i +
Dimecres, dia 5 de juliol del 2017
Aparició a Els quatre cantons de Canet Ràdio | Entrevista a Albert Balasch
00:15:36
https://www.dropbox.com/s/qbohln5uybugbbf/Poesia%20i%20m%C3%A9s%2C%20Albert%
20Balasch%20%285-7-17%29.mp3?dl=0

Poesia i +
Dimecres, dia 5 de juliol del 2017
Aparició a Els quatre cantons de Canet Ràdio | Entrevista a Martí Sales
00:16:13
https://www.dropbox.com/s/041648sgrjf6q6e/Poesia%20i%20m%C3%A9s%2C%20Mart%C3
%AD%20Sales%20%285-7-17%29.mp3?dl=0

Poesia i +
Dimecres, dia 5 de juliol del 2017
Aparició a Els quatre cantons de Canet Ràdio | Entrevista a Roger Mas
00:13:57
https://www.dropbox.com/s/dcln6z3uxwwe39s/Poesia%20i%20m%C3%A9s%2C%20Roger%
20Mas%20%285-7-17%29.mp3?dl=0

Poesia i +
Dilluns, dia 3 de juliol del 2017
Aparició a La Linterna de Cadena COPE
00:04:50
http://www.cope.es/audios/linterna-cope-catalunya-andorra/mireia-calafell-co-directoradel-festival-poesia_397097

Poesia i +
Dilluns, dia 3 de juliol del 2017
Aparició a Viu la vida, dia a dia (2a hora) de Mataró Ràdio
00:02:37 – 00:15:35
http://www.ivoox.com/2017-07-03-viu-vida-dia-a-dia-2a-audios-mp3_rf_19591116_1.html

Poesia i +
Dijous, dia 29 de juny del 2017
Aparició a El Primer Cafè de Ràdio Arenys
00:06:51 – 00:07:38
http://enacast.com/radioarenysdemar/#/programs/elprimercafe/radioarenysdemar_podca
st_10986?s=5094

Poesia i +
Dijous, dia 29 de juny del 2017
Aparició a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació
00:01:07
https://www.dropbox.com/s/mq4h0ayvgeh11qo/20170629%20CatalunyaR%C3%A0dio_Poe
sia%20i%20%2B.mp3?dl=0

Any Palau i Fabre
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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/
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Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.940,00 €

Área (cm2): 670,9

Ocupación: 66,06 %

Documento: 1/4

Autor: Manuel Guerrero

Cód: 111742415

Ara

Página: 40

Núm. Lectores: 47000
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15/07/17

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

Valor: 4.158,00 €

Área (cm2): 949,0

Ocupación: 93,45 %

Documento: 2/4

Autor: Manuel Guerrero

Cód: 111742415

Ara

Página: 41

Núm. Lectores: 47000

7 / 149

15/07/17

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

Valor: 4.123,00 €

Área (cm2): 941,0

Ocupación: 92,66 %

Documento: 3/4

Autor: Manuel Guerrero

Cód: 111742415

Ara

Página: 42

Núm. Lectores: 47000
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Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.261,00 €

Área (cm2): 972,5

Ocupación: 95,76 %

Documento: 4/4

Autor: Manuel Guerrero

Cód: 111742415

Ara

Página: 43

Núm. Lectores: 47000
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15/07/17

Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
2.887 Ejemplares
Difusión: 1.821 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.104,00 €

Área (cm2): 712,4

Ocupación: 70,15 %

Documento: 1/4

Autor: ¿c^ Manuel Guerrero

Cód: 111747026

Ara (Ed. Balears)

Página: 66

Núm. Lectores: 47000
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Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
2.887 Ejemplares
Difusión: 1.821 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.831,00 €

Área (cm2): 958,3

Ocupación: 94,37 %

Documento: 2/4

Autor: ¿c^ Manuel Guerrero

Cód: 111747026

Ara (Ed. Balears)

Página: 67

Núm. Lectores: 47000
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15/07/17

Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
2.887 Ejemplares
Difusión: 1.821 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.880,00 €

Área (cm2): 975,1

Ocupación: 96,01 %

Documento: 3/4

Autor: ¿c^ Manuel Guerrero

Cód: 111747026

Ara (Ed. Balears)

Página: 68

Núm. Lectores: 47000
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Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
2.887 Ejemplares
Difusión: 1.821 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.959,00 €

Área (cm2): 1001,8

Ocupación: 98,65 %

Documento: 4/4

Autor: ¿c^ Manuel Guerrero

Cód: 111747026

Ara (Ed. Balears)

Página: 69

Núm. Lectores: 47000
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14/07/17

Cataluña
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 506,00 €

Área (cm2): 102,9

Ocupación: 11,38 %

Documento: 1/1

Autor: PER SARA ARMADA

Cód: 111721265

Ara -Play

Página: 15

Núm. Lectores: 92000
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13/07/17

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

Valor: 591,00 €

Área (cm2): 375,4

Ocupación: 39,42 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111695911

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 722,00 €

Área (cm2): 382,1

Ocupación: 40,12 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111620153

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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08/07/17

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

Valor: 782,00 €

Área (cm2): 496,7

Ocupación: 52,16 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111602943

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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07/07/17

Cataluña
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares
Sección: SUMARIO

Valor: 2.131,00 €

Área (cm2): 151,9

Ocupación: 22,2 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111583803

La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?

Página: 5

Núm. Lectores: 617000
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07/07/17

Gerona
Prensa: Diaria
Tirada:
10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 4.903,00 €

Área (cm2): 857,0

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111576547

El Punt avui (Ed. Girona)

Página: 11

Núm. Lectores: 35448
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07/07/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares
Sección: CATALUÑA

Valor: 10.914,00 €

Área (cm2): 909,2

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111576348

El Punt avui

Página: 9

Núm. Lectores: 120000
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Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
22.774 Ejemplares
Difusión: 13.297 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 3.826,00 €

Área (cm2): 867,6

Ocupación: 85,98 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111576024

Ara

Página: 33

Núm. Lectores: 92000
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Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
1.944 Ejemplares
Difusión: 1.554 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 197,00 €

Área (cm2): 124,8

Ocupación: 13,1 %

Documento: 1/1

Autor: Maria José Ramos CALDES D'ESTRAC

Cód: 111575901

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 26
Núm. Lectores: 6216
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06/07/17

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

Valor: 970,00 €

Área (cm2): 220,0

Ocupación: 21,8 %

Documento: 1/1

Autor: JORDI NOPCA BARCELONA

Cód: 111553958

Ara

Página: 34
Núm. Lectores: 78000
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06/07/17

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

Valor: 586,00 €

Área (cm2): 372,2

Ocupación: 39,08 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111553891

El Punt avui (Ed. Maresme)

Página: 43

Núm. Lectores: 6216
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núm. 1779 del 7 al 13 de juliol de 2017

MÚSICA /

POESIA /

Música per a cinema mut

11a Vetllada poètico-musical:
'Poesia d'Armènia'
Divendres 7 juliol / 22h / Forns
Romans de la Fornaca (Vilassar
de Dalt) / Entrada lliure.
Amb el rapsode armeni Nikolay
Manukyan, poetes catalans convidats, música i dansa armènia.

Dissabte 8 juliol / 18h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Entrada: 12€. Reduïda: 10€.
El grup de cambra Tactum Ensemble
presenta la proposta musical per a la
pel·lícula muda 'Lady Windermere's
Fan', d'Ernest Lubitsch.

Jordi Bonell Experience
Dijous 13 juliol / 23h / La Sal del
Varador (Passeig Marítim, 190.
Mataró) / Gratuït.
Concert de Jordi Bonell (Guitarra),
Marc Prat (Contrabaix), Josep
Bruguera (Bateria).

RBS Europe Choir
Dijous 13 juliol / 20h / Teatre
La Massa (Plaça del Teatre, 3.
Vilassar de Dalt) / Preu: 5€.
Concert benèfic per l’associació
Càritas Vilassar de Dalt amb la
col·laboració d'Oros Travel.

TEATRE I DANSA //
Festival Poesia i +
Del 6 al 16 de juliol / Entrada lliure.
Divendres 7: Ajuntament (Mataró),
20h: "Alenky", amb Marc Egea i
Oriol Sauleda. 21h, "Dents del

segle", amb Maria Sevilla i Guim
Valls. Pati Can Marchal (Mataró),
22h: "El Pèsol feréstec". 23h:
Coetus i Pau Riba. Dissabte 8:
Parc Ca L’Alfaro (Llavaneres),
20h: "Llengua Mare" amb Neus
Borrell i Nuvola Vandini. 20.45h,
"Sacrilegis" amb Víctor Obiols.
Diumenge 9 / El Pou de Glaç
(Canyamars): 21.30h, "Jo em donaria a qui em volgués" amb Miquel
Gelabert i Jaume Mallofré. 22.30h,
Joana Gomila Folk Souvenir. Dijous
13 / Fundació Palau (c. Riera, 54.
Caldes d’Estrac): 19.30h, "Ursonate
Karaoke" amb Cabosanroque.
19.45h, "L'art del desdir" amb
Vicenç Altaió. 20.30h, "Són
bombes, no coloms" amb Fadwa
Souleimane (poeta i actriu). 21.30h,
"Totes les nits incendiades" amb
Agustí Fernández, Roser López
Espinosa i Núria Martí- nez-Vernis.

Teatre Fet a Mataró: 'Demà
coneixeràs en Klein'
Dies 7, 8, 9, 14, 15 i 16 juliol / Dv. i
ds. 21h; dg. 19h / Can Gassol (Pl.
Pepa Maca, 15 Mataró) / Preu: 5€.
Comèdia del dramaturg mataroní
Toni Cabré sobre una executiva, víctima d’un brutal mòbing. Producció:
Sala Cabanyes.

'L'hostalera'
Divendres 7 juliol /22h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Entrada: 7-8€.
De Carlo Goldoni. A càrrec del Grup
Artístic Carles Xena.

Escola de ball Susana Salvador
Dissabte 8 juliol / 19.30h / Teatre
Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 5€.
Mostra de balls amb motiu del 25è
aniversari (1992-2017).

www.totmataro.cat/cultura
El Cruïlla, de Mataró
a esgotar entrades
en l'edició d'aquest
cap de setmana a
Barcelona

Cultura

Un divendres de Poesia i + a Mataró
Pau Riba i Coetus encapçalen la programació d'aquesta nit, en el segon any que el
festival maresmenc planta bandera a la capital
Cultura: Redacció

Mataró repeteix aliança amb el Festival Poesia i
+ amb una proposta quàdruple pel vespre i la nit
d'avui divendres. El festival poètic, originari de Caldes
d'Estrac, porta a Mataró quatre propostes musicals
i poètiques entre les quals destaca el concert de
“Coetus” i Pau Riba. Després que la passada edició
el Festival Poesia i + s’obrís a més poblacions de la
comarca, la 12a edició oferirà espectacles i concerts
a Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Arenys
de Mar, Llavaneres i a 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.

Doble ració avui divendres
El 7 de juliol, a Mataró, l’espectador podrà gaudir
d’un recorregut poeticomusical per dos espais de les

20 h fins a les 24 h. 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’Oriol Sauleda. Al mateix espai, la música donarà pas a les paraules de
Guim Valls i Maria Sevilla amb el seu gamberrisme

Pau Riba

El músic maresmenc
és el gran reclam de
la nit mataronina
literari de “Dents del segle”.
La nit de lletres i música acabarà al Pati de Can
Marchal amb un convit a endinsar-se en l'univers
d’El pèsol feréstec, que presenten nou disc, “Treure’ns
robins”. 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.

DIJOUS 6 JULIOL 2017
No faces de la teua ignorància un argument
Joan Fuster

‘Si ara no ens fem les preguntes
bones, amb la independència
serem un país nou vell’
Entrevista a Ramon Folch

POESIA
PER
BANDERA
COMENÇA
EL FESTIVAL
POESIA I +
EDITORIAL VICENT PARTAL Aznar, González, Zapatero: quins tres
ANÀLISI

El nou míssil nord-coreà podria arribar
fins al nostre país?
Per què la independència no es podria proclamar el 3 d’octubre?
Mail Obert: Núria Cadenes ‘Qui són Gambeta de l’Illa, Donen Brown i Vaig pelar?’ / Mail Obert: Pere Cardús ‘Vegeu, vegeu! Els quatre punts
més considerables de la llei del referèndum’
27 / 149
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REPORTATGE 1/2
SIGNATURES VEUS ACTUALITAT 24H

Comença el Festival Poesia i +, impulsat per la
Fundació Palau i Fabre. POESIA I +

La poesia per bandera
Cultura Comença el festival Poesia i + impulsat per la Fundació Palau.
El comenta un dels directors, Martí Sales

MONTSERRAT SERRA

La poesia per bandera al crit
de ‘més poesia si us plau!’ i
al vers de ‘Jo em donaria a
qui em volgués’. Comença
el Festival Poesia i +, que
impulsa la Fundació Palau
de Caldes d’Estrac i que enguany s’estén a més poblacions del Maresme: Canet de
Mar, Mataró, Sant Andreu de
Llavaneres, Arenys de Mar i
Dosrius. Del 6 al 16 de juliol,
el festival oferirà gairebé

una trentena d’espectacles
poètics, en formats diversos, del recital al concert,
de l’espectacle a la performança. Passaran per aquest
dotzè festival Roger Mas,
Lluís Homar i Clara Segura, Rosalía i Refree, Coetus,
Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman, Càntut, Joana Gomila,
El Pèsol Feréstec i Cabosanroque, entre més.

Es proposa una
programació ‘que es
vol hereva de la seva
gosadia i curiositat
insadollables’

Tot plegat forma part dels
actes de l’Any Palau i Fabre.
És per això que els responsables del festival (Mireia
Calafell, Martí Sales i Pere
Almeda) han volgut que les
propostes, més que mai, es
vinculessin amb la figura de
l’alquimista, i han proposat
una programació ‘que es vol
hereva de la seva gosadia i
curiositat insadollables’. El
29 de maig, durant la festa
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de presentació del festival a
la llibreria Calders, ja es va
intuir el risc subterrani que
conté la programació, amb
la improvisació poètica brillant, arriscada, punxeguda,
que van fer els poetes Núria
Martínez-Vernis, Maria Sevilla, Oriol Sauleda i Guim
Valls (tots quatre participen
en el Poesia i +).
Hem demanat a Martí
Sales, codirector del festival, que ens expliqués en
quins elements se sustenta el Poesia i + d’enguany
i quins criteris generals en
vertebren el programa. ‘Una
de les nostres dèries –diu–
és de fer producció pròpia i
no únicament ser aparador.
Però això requereix planificació i més coses. Enguany
ho hem aconseguit en tres
espectacles. El fet d’incidir

REPORTATGE 2/2
SIGNATURES VEUS ACTUALITAT 24H
en la creació canvia el to del
festival, que es converteix en
una fàbrica de creació. Una
primera producció és Totes les
nits incendiades, en què hem
demanat al pianista Agustí
Fernández, la ballarina Roser
López Espinosa i la poetessa
Núria Martínez-Vernis que
fessin una sessió d’improvisació a partir de l’obra de
Palau i Fabre. La voluntat és
de fer esca per a encendre
focs nous. I també hem proposat la improvisació, però
a partir d’obra pròpia, en He
deixat al paper tota la sang, amb
el poeta novaiorquès Rowan
Ricardo Phillips i la poetessa
mexicana Juana Adcock, que
posem de costat. Juntament
amb la proposta de la siriana
exiliada a París, Fadwa Souleimane, Són bombes, no coloms, aconseguim un altre

Aquest vers fa d’eslògan de l’Any Palau i Fabre. POESIA

propòsit, internacionalitzar
el festival.’
Continua Martí Sales:
‘Aquests últims anys, en la
cultura catalana hi ha hagut una mena de malentès
transversal, sobretot des de
l’àmbit institucional, que fomenta que la defensa de la
cultura catalana es faci des
de la cultura catalana. Això,
tradicionalment, no ha estat pas així. Els grans poetes
catalans han estat traductors i
han viscut a fora… Cal créixer
amb els altres, perquè les cultures isolades es moren. Per
això portem poetes de fora
d’aquí, tres veus molt diferents i molt potents des de la
seva lírica i cultura. I aquest
és el camí que volem nodrir.
Perquè la internacionalització
dels festivals no només ha de
ser una realitat a les capitals.’

‘Per una altra banda, tot
el programa està molt bé. La
nostra ambició és que la gent
faci confiança al festival, com
passa amb Temporada Alta o
en altre temps amb un segell
editorial com Quaderns Crema. Que la gent vingui a ulls
clucs, perquè, encara que no
conegui una proposta, faci
confiança a un festival que
sap que ofereix un programa
de qualitat. És un festival
de poesia on tenim cura de
l’aspecte escènic, de l’acció
efímera. Tenim en compte i
investiguem noves maneres,
trencadores, de dir poesia,
perquè n’hi ha moltes. Tot
juga en un festival i la riquesa
de la poesia també recau en
l’escenificació.’
Els primers quatre dies
de festival, els actes es faran
en els pobles que enguany
entren per primera vegada
en el Poesia i +, i hi haurà
entrada lliure. Dijous, doncs,
s’obre el festival a Canet de
Mar amb La caça de l’home,
una tragèdia, d’Albert Balasch, i després Els dolors de
la bellesa, amb Roger Mas,
Bikimel, Eduard Escoffet i
Laia Martínez López. Continuarà divendres a Mataró,
dissabte a Sant Andreu de
Llavaneres i diumenge a Arenys de Mar i Dosrius. A partir
del dia 13, la programació ja
es farà a la Fundació Palau de
Caldes, amb un vespre-nit de
bandera, amb Cabosanroque,
Vicenç Altaió, Fadwa Souleimane i la nit incendiada. Es
tancarà el diumenge 16 amb
la pallassa Pepa Plana, la Nit
de Poetes amb Hilari de Cara,
Rubén Luzón i Sònia Moll i
la percussió de Càntut per a
acabar.

I +
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“La Fundació és un dels espais
centrals de l‘Any Palau”
Manel Guerrero, comissari de l’Any Palau

Filòleg de formació, relacionat
laboralment amb el món del
teatre, de l’art, 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 l’Any 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
l’encàrrec encantat. Parla de
Palau i del centenari amb entusiasme i il·lusió.
Què és l’Any Palau?
L’Any 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
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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.
L’Any 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 l‘àmbit 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 l’àmbit de
la literatura, com assagista de
Picasso és més conegut en l’àmbit de l‘art, de la història de l’art
i des d’una 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 l’Any Palau hi ha
activitats a tot el país, l’acte
central seria...
Degut a la seva amplitud d’aspectes no es podia fer un acte
central. La Fundació, que és el
somni de Palau, és un dels espais centrals de l‘Any Palau però
no l’únic. I tampoc hi ha una única activitat: tot al llarg de l’any
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 s’ha consolidat com un dels
festivals més importants de poesia
i té una programació realment molt
atractiva. Un altre acte important
serà l’exposició dedicada a Palau i
Picasso, inaugurada el 21 de juny a
la casa natal de Picasso a Màlaga,
i que a l’octubre arribarà a la Fundació.

“La Fundació Palau
s’inaugurava el maig de
l’any 2003 amb la
vocació de conservar,
exhibir i difondre el fons
artístic i documental de
Josep Palau i Fabre”
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Poesia i +, un festival per escoltar
El Festival Poesia i + naixia de la mà de Palau i Fabre amb l’objectiu
de donar a conèixer nous autors de la poesia i posar aquesta en
valor. Amb els anys, el Poesia i + s’ha 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 d’altres.

Programació
Dijous 6 de juliol
21h Albert Balasch LA CAÇA
DE L’HOME, una tragèdia
Canet de Mar
22h El dolor de la bellesa
Roger Mas, Bikimel, Eduard
Escoffet i Laia Martínez López
Canet de Mar
Divendres 7 juliol
20h Alenky Marc Egea i
Oriol Sauleda.
Mataró (Plaça Bergadà)
21h Dents del Segle
Maria Sevilla i Guim Valls
Mataró (Plaça Bergadà)
22h El pèsol feréstec
Mataró (Plaça de Can Llinàs)
23h Coetus + Pau Riba
Mataró (Pati de Can Marchal)
Dissabte 8 de juliol
20h Llengua mare
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Neus Borrell i Nuvola Vandini
St. Andreu de Llavaneres
20.45h Sacrilegis Víctor Obiols
St. Andreu de Llavaneres
Diumenge 9 de juliol
20h Tiberi Nyamnyam
Arenys de Mar
21h Isabel Vinardell & Isabelle
Laudenbach
Arenys de Mar
21.30h Jo em donaria a qui
em volgués, Miquel Gelabert i
Jaume Mallofré
El Pou de Glaç (Canyamars)
22.30h Joana Gomila Folk
Souvenir
El Pou de Glaç (Canyamars)
Dijous 13 de juliol
19.30h Ursonate Karaoke
Cabosanroque. Fundació Palau
19.45h L’art del desdir
Vicenç Altaió. Fundació Palau
20.30h Són bombes, no co-

loms. Fadwa Souleimane
Fundació Palau
21.30h Totes les nits incendiades. Agustí Fernández, Roser
López Espinosa i Núria Martínez-Vernis. Fundació Palau
Divendres 14 de juliol
20h El desig pregon. Marçal
Font i interns de Quatre Camins. Fundació Palau
21h Nico Roig. Fundació Palau
22h Los Ángeles. Rosalía &
Raül Refree. Fundació Palau
Dissabte 15 de juliol
19.30h Paraules pel temps de
crisi. Fina Birulés i Joana Masó
Fundació Palau.
20.30h Tinguem fe: emoció,
èpica i postmodernitat. Unai
Velasco, Berta García Faet i
Sara Torres. Fundació Palau
21.30h He deixat al paper tota
la sang. Rowan Ricardo Phillips,
Juana Adcock i Ramon Prats
Fundació Palau
22.30h Estimat Picasso. Lluís
Homar i Clara Segura
Fundació Palau
Diumenge 16 de juliol
13h Cantarem la cançó més
banal. Compartir dona gustet.
Fundació Palau
19.30h Suite. Pepa Plana.
Fundació Palau
20.30h Nit de poetes. Antoni
Clapés, Rubén Luzón i Sònia
Moll. Fundació Palau
21.30h Càntut. Fundació Palau
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De la mà de Palau i Fabre
Maite Viñals

Al bell mig de la comarca del Maresme es troba el municipi de Caldes d’Estrac, i just al centre de l’eix vertebrador de la seva vida, La Riera, s’ubica la
Fundació Palau. El recorregut per les seves sales, de la mateixa mà de
Palau i Fabre, ens permet endinsar-nos en la vida d’un personatge cabdal,
però poc conegut, de l’univers cultural català.

La Fundació Palau s’inaugurava
el maig de l’any 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.
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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
l’home.
La Fundació ens obre les portes
perquè puguem descobrir per
nosaltres mateixos l’univers del
personatge; malauradament, el
dia de la nostra visita, l’exposició permanent dedicada a la
Barcelona del 1900 al 1936 no
es troba a la Fundació. És l’exposició que millor introdueix en
la vida de Palau. ja que és un

recorregut per l’entorn 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 l’any
Palau provoca una sèrie de moviments d’exposicions que no
eren previsibles per nosaltres),
idea que no ens desagrada
gens.
Un cop dintre l’ascensor, les
portes s’obren al segon pis de
la Fundació i aquí sí, aquí entrem en l’univers Picasso. En la
sala Estimat Picasso descobrim,
de primera mà, perquè Palau

INDRETS
és considerat un dels especialistes internacionals més reconeguts sobre la vida i l’obra 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
(d’ell i del seu pare), on destaquen una setantena d’obres
del pintor malagueny; però no
només això, les cartes intercanviades pels dos creadors,
així com fragments d’estudis
del mateix Palau, manuscrits,
permeten conèixer no només
l’erudició de Palau sobre l’obra
de Picasso, sinó també els lligams emocionals i de complicitat entre els dos. L’amplitud
de les sales i una il•luminació
tènue permet passejar en silenci entre les obres exposades i poc a poc anar entrant en
l’univers picassià de la mà i els
ulls de Palau i Fabre.
De baixada d’aquesta sala, de
nou ens trobem a l’ascensor i...
desemboquem en una sala on
l’avantguarda s’imposa. Obres
de Miró, Juli González, Gargallo, Casamada, Tàpies, Ponç,
Barceló o Perejaume ens mostren que l’univers Palau no es
cenyia únicament al món de Picasso. El seu coneixement del
món de l’art fa fàcil passejar
entre aquestes obres i descobrir petits detalls que en un altre context potser serien difícils
d’entreveure.
A més d’aquest llegat personal
de Palau i Fabre, la Fundació
acull també un important fons
documental i bibliogràfic sobre
Picasso i l’art 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.

L’alquimista Palau
Arribats a la planta baixa de la Fundació, i com a part fonamental de l’any Palau, ens trobem amb l’exposició Jo sóc el
meu propi experiment. Una exposició que permet entendre,
des de diferents punts de vista, els Poemes de l’Alquimista, segurament una de les obres més importants de Palau i un dels
llibres de poesia en català més coneguts i reeditats.
Aquesta exposició va donar el tret de sortida el passat mes
d’abril a l’any Palau, commemoració del centenari del naixement de l’autor. Poemes de l’alquimista 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 d’algun dels textos. El que ara proposa
la Fundació amb aquesta exposició és una manera diferent
d’apropar-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 d’entrar per poder arribar a entendre les interpretacions). Un exposició que, ara no de la mà de
Palau i Fabre, sinó d’autors contemporanis, ens permet endinsar-nos una miqueta més en el gran, i de vegades desconegut,
univers Palau i Fabre.
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“La Fundació és un dels espais
centrals de l‘Any Palau”
Manel Guerrero, comissari de l’Any Palau

Filòleg de formació, relacionat
laboralment amb el món del
teatre, de l’art, 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 l’Any 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
l’encàrrec encantat. Parla de
Palau i del centenari amb entusiasme i il·lusió.
Què és l’Any Palau?
L’Any 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
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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.
L’Any 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 l‘àmbit 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 l’àmbit de
la literatura, com assagista de
Picasso és més conegut en l’àmbit de l‘art, de la història de l’art
i des d’una 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 l’Any Palau hi ha
activitats a tot el país, l’acte
central seria...
Degut a la seva amplitud d’aspectes no es podia fer un acte
central. La Fundació, que és el
somni de Palau, és un dels espais centrals de l‘Any Palau però
no l’únic. I tampoc hi ha una única activitat: tot al llarg de l’any
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 s’ha consolidat com un dels
festivals més importants de poesia
i té una programació realment molt
atractiva. Un altre acte important
serà l’exposició dedicada a Palau i
Picasso, inaugurada el 21 de juny a
la casa natal de Picasso a Màlaga,
i que a l’octubre arribarà a la Fundació.

“La Fundació Palau
s’inaugurava el maig de
l’any 2003 amb la
vocació de conservar,
exhibir i difondre el fons
artístic i documental de
Josep Palau i Fabre”
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Poesia i +, un festival per escoltar
El Festival Poesia i + naixia de la mà de Palau i Fabre amb l’objectiu
de donar a conèixer nous autors de la poesia i posar aquesta en
valor. Amb els anys, el Poesia i + s’ha 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 d’altres.

Programació
Dijous 6 de juliol
21h Albert Balasch LA CAÇA
DE L’HOME, una tragèdia
Canet de Mar
22h El dolor de la bellesa
Roger Mas, Bikimel, Eduard
Escoffet i Laia Martínez López
Canet de Mar
Divendres 7 juliol
20h Alenky Marc Egea i
Oriol Sauleda.
Mataró (Plaça Bergadà)
21h Dents del Segle
Maria Sevilla i Guim Valls
Mataró (Plaça Bergadà)
22h El pèsol feréstec
Mataró (Plaça de Can Llinàs)
23h Coetus + Pau Riba
Mataró (Pati de Can Marchal)
Dissabte 8 de juliol
20h Llengua mare
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Neus Borrell i Nuvola Vandini
St. Andreu de Llavaneres
20.45h Sacrilegis Víctor Obiols
St. Andreu de Llavaneres
Diumenge 9 de juliol
20h Tiberi Nyamnyam
Arenys de Mar
21h Isabel Vinardell & Isabelle
Laudenbach
Arenys de Mar
21.30h Jo em donaria a qui
em volgués, Miquel Gelabert i
Jaume Mallofré
El Pou de Glaç (Canyamars)
22.30h Joana Gomila Folk
Souvenir
El Pou de Glaç (Canyamars)
Dijous 13 de juliol
19.30h Ursonate Karaoke
Cabosanroque. Fundació Palau
19.45h L’art del desdir
Vicenç Altaió. Fundació Palau
20.30h Són bombes, no co-

loms. Fadwa Souleimane
Fundació Palau
21.30h Totes les nits incendiades. Agustí Fernández, Roser
López Espinosa i Núria Martínez-Vernis. Fundació Palau
Divendres 14 de juliol
20h El desig pregon. Marçal
Font i interns de Quatre Camins. Fundació Palau
21h Nico Roig. Fundació Palau
22h Los Ángeles. Rosalía &
Raül Refree. Fundació Palau
Dissabte 15 de juliol
19.30h Paraules pel temps de
crisi. Fina Birulés i Joana Masó
Fundació Palau.
20.30h Tinguem fe: emoció,
èpica i postmodernitat. Unai
Velasco, Berta García Faet i
Sara Torres. Fundació Palau
21.30h He deixat al paper tota
la sang. Rowan Ricardo Phillips,
Juana Adcock i Ramon Prats
Fundació Palau
22.30h Estimat Picasso. Lluís
Homar i Clara Segura
Fundació Palau
Diumenge 16 de juliol
13h Cantarem la cançó més
banal. Compartir dona gustet.
Fundació Palau
19.30h Suite. Pepa Plana.
Fundació Palau
20.30h Nit de poetes. Antoni
Clapés, Rubén Luzón i Sònia
Moll. Fundació Palau
21.30h Càntut. Fundació Palau

04/07/17

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

Valor: 2.809,00 €

Área (cm2): 543,9

Ocupación: 57,33 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111522703

La Opinión de Málaga

Página: 8

Núm. Lectores: 13000

55 / 149

56 / 149

Festival Poesia i +

61 / 149

Núvol
http://www.nuvol.com/noticies/fadwa-souleimane-les-paraules-maten-pero-tambe-salven/

Lun, 17 de jul de 2017 10:58
Audiencia: 6.495
VPE: 25

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Fadwa Souleimane: Les paraules maten però també salven
Lunes, 17 de julio de 2017
Un any més Caldes dEstrac sha omplert de paraules, paraules daquí i dallà, paraules que maten i paraules
que salven. En el marc del festival Poesia i + , fa dies que les paraules ballen nues per la Fundació Palau i
Fabre i aquest dijous les paraules de Fadwa Souleimane ens van dur fins a Síria. Fadwa Souleimane | ©
Pol Alfageme , Clack La veu de la revolució. És així com aquest dijous la periodista internacional Cristina
Rivas ens presentava a lactriu i activista siriana, poetessa des del seu exili a París. Lidíl·lic jardí de la fundació
Palau i Fabre es va convertir en el teló de fons de les reflexions i divagacions de Souleimane i Rivas i del
seu joc de paraules, emocions i records. Qué és per a tu la revolució?, preguntà Rivas . Dignitat. I la por?
El primer pas abans de la lluita, respongué Souleimane explicant els seus inicis en lactivisme contra el règim
de Baixar al-Àssad . I la ciutat dHoms?. El cor de Síria i de la revolució, la barreja ( melange , en francès). I
París? Exili i escriptura. No calgueren més presentacions: les paraules de Suliemane , tan plenes de vida i
de mort, parlaven per si soles.
El diàleg entre Souleimane i Rivas donà pas a la lectura a dues veus
(acompanyada per la poetessa catalana Odile Arqué ) dun fragment de Le passage (una peça teatral escrita
per la poetessa siriana) seguit dalguns dels seus poemes. Arqué i Souleimane , amb les seves paraules
punyents i esfereïdores, van emprendre el seu passeig (el seu passage ) per repensar el món. Fadwa
Souleimane i Odile Arqué | © Pol Alfageme , Clack
Comencem per Síria i repensem el món, clamava
Souleimane . Per canviar el món, hem de començar per lendins i després repensar lenfora. Souleimane creu
aferrissadament en el poder guaridor de les paraules: traspassen els límits del temps i de lespai. Les seves
paraules foren les ales de la lluita i la revolució siriana, una de les primeres veus dissidents i ara són la veu
de lexili. La veu de la llibertat? O meres sombres? Les seves paraules ens abracen ben fort i sens claven com
punyelades, deixant-nos sense alè ni respiració: què els passarà als que no sen poden anar? Han de morir
perquè jo visqui? I nosaltres, quina és la nostra tria?. Les paraules li han ensenyat a enterrar les imatges
que la retina no ha aconseguit esborrar, a enterrar-les per donar-los ales, donar-los una nova vida. Són bombes
que es posen a les teulades / no pas coloms.. Les seves paraules, els seus versos, les seves veus, en català
i àrab, sentrellacen, es trepitgen, sabracen i es fonen fins a acabar-nos despullant, deixant-nos atònits, sense
vels ni cuirasses, orfes davant la vida i la mort. Les paraules matenperò també salven, clamava la poetessa.
I les de Souleimane , ens deixen sense alè. Aquells qui vulguin passejar entre les seves paraules, que
vulguin sentir Síria de ben a prop, aquest dilluns 17 de juliol a les 7 del vespre, els seus versos ompliran els
Dilluns de poesia de la Institució de les Lletres Catalanes. Souleimane , acompanyada de la periodista Cristina
Rivas , seran dilluns a lArts Santa Mònica.
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Més poesia, si us plau
Sábado, 15 de julio de 2017
Foto: Fundació Palau recomana Nit de poetes, que està emmarcada dins del Festival Poesia i + que organitza
la Fundació Palau. El centenari del naixement de Josep Palau i Fabre és l'eix vertebrador d'aquesta edició,
que vol ser un homenatge a la seva obra i a la relacio intima i personal amb la poesia. El diumenge 16 podrem
gaudir dels versos d'Antoni Clapés (Sabadell, 1948), Sònia Moll (Barcelona, 1974) i Rubén Luzón (València,
1982). L'acte serà presentat per Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Què: Nit
de poetes, dins del Festival Poesia i +. Quan: diumenge 16 a les 20:30 On: Fundació Palau. Carrer de la
Riera, 54 (Caldes dEstrac). Més informació . [embedded content]
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Reescrivint Palau i Fabre
Sábado, 15 de julio de 2017
El Festival Poesia i+ -dirigit per Pere Almeda, Mireia Calafell i Martí Sales -, que se celebra al Maresme i a
lepicentre de la Fundació Palau, a Caldes dEstrac, dedica aquest any del centenari del naixement de Josep
Palau i Fabre a destacar el seu esperit transgressor, innovador i líric. Coincidint amb els dies més intensos
del festival volem convidar-vos a rellegir i repensar la seva poesia de la mà dalguns dels poetes actuals més
renovadors. Un dels poemes més celebrats i recordats de Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008) és
Laventura , que a partir de cinc versions, traduccions, recreacions, dun emblemàtic poema d Arthur Rimbaud
, Sensation , esdevé alhora un homenatge i una recreació nova de lobra de lautor de les Il·luminacions . Com
en Imitació de Rosselló-Pòrcel , El lector invisible o El cordó umbilical , e scrits a partir de Bartomeu RossellóPòrcel o Carles Riba , Josep Palau i Fabre planteja el problema de la imitació i de la identitat. Sorpreses i
impactes Ara i aquí, com a homenatge creatiu dedicat a Josep Palau i Fabre, hem proposat a un bon nombre
de poetes de diverses generacion s, pròxims a la seva poètica radical, de triar i escollir una poema o text del
llibre Poemes de lAlquimista per tal de fer-ne una versió, recreació o transcreació personal. Algunes de les
obres de poetes com Dolors Miquel, Mireia Calafell o Ester Xargay , dedicades o inspirades en Palau i Fabre,
ja les coneixíem o havien sigut editades abans. La majoria, de Joan Noves, Vicenç Altaió, Víctor Sunyol, Antoni
Clapés, Anna Gual, Jaume C. Pons Alorda, Blanca Llum Vidal, Arnau Pons, Sònia Moll, Maria Sevilla o Meritxell
Cucurella-Jorba són fresques i ben recents, escrites i creades especialment per a aquesta ocasió. Alguns
poetes han escollit el mateix poema de Palau, com han fet Sunyol i Clapés. A més, l Eduard Escoffet nha fet
una recreació verbal i visual. El resultat del conjunt és àmpliament estimulant, sorprenent i, sovint, ben
impactant. La paraula de les dones és ben present i contundent. Us convidem, amb plaer, a compartir aquestes
noves versions, recreacions, relectures, nocturnes o festives, del gran clàssic, ben viu, que és Josep Palau i
Fabre. La sabata He donat el meu cor a una dona barata. Sem podria a les mans. Qui lhauria volgut?
En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig i sembla un tresor perdut. Totes les noies fines que
ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me el consol que dóna una abraçada, puix que lhome
no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues:
Josep Palau no és un àngel ni un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els nofereixo
una de ben fidel. 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
peixateria
He donat el meu cor a una dona barata... Tot brilla sobre la parada: la ganya resplendent
i el blau i aquell gel amb la falguera, i el rosat grisenc del cranc. Al mercat no hi ha qui no escolti la
peixatera amb leterna cantarella de sirena i davantal. Reina meva, carinyo, bonica, reina meva... Sóc
laristòcrata que torna al mercat. El meu cor és un estómac amb un immens forat, on laire shi passeja amb
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gust descarabat. Potser compraré avui també alguna peça... He donat ja el meu cor a tants homes barats!
Ara voldria un home lluç o un home rap o un home escamarlà, amb les antenes roges o fins i tot un mascle
anguila entre les cordes o un home gamba amb el cap gustós i bla. He donat ja el meu cor a tants homes
barats! Dolors Miquel Paradís atroç A celle qui se fait appeller tabou Amb els teus ulls oberts ompliries
lestança on el teu cos madur fóra el meu instrument, i el teu ventre, que té la forma impertinent, daria
el ritme atroç del repòs en la dansa. Obririen lespai espais desgarrifança, i entorn del blanc silenci, una
música ardent, fingiria en el sostre un ample firmament on àngels taciturns farien contradansa. I hauríem,
de la nit, els infants més rebels: monstres que pariries en la buidor dels cels i anirien a raure a lòrbita
malalta que circumden a lloure els coixos i els cretins... Jo et besaria el ventre com una immensa galta,
i tu em demanaries que tel besés per dins. Paradís esventrat Amb els ulls revoltats buidaria lestança on
cap cos trencadís fóra el teu instrument, i el meu ventre marcat, tossut, impertinent, riuria tan fort que et
malmetria la dansa. No hi hauria a lespai ni espai ni esgarrifança i entre els cossos distants, una fugida
ardent tiraria per terra estels i firmament: ens faríem voltera i, ben lluny, contradansa. Buscaria després
els amors més rebels: éssers lliures i oberts a linfinit dels cels que amb la guerra perduda o amb la vida
malalta no proscriuen ni cecs ni trencats ni cretins... Besaríem el món com una immensa galta i tu encara
voldries comandar-lo per dins. Blanca Llum Vidal Paradís atroç Amb els teus conys oberts ompliries
lestança on el teu coit madur fóra el gran instrument, i el teu centre , que té la xona impertinent, daria
el ritme aioç del repòs de la llança. Obriria la mel les mels desgarrifança, i entorn del blanc esperma , una
mística ardent, fingiria en el rostre un ample firmament en què escrots taciturns farien contradansa. I
hauríem, de la nit, els instants més en zels : orgasmes que tindries en la fortor dels cels i anirien a raure
a lòrbita sens ulva . on circulen a lloure els moixos i els destins Jo et follaria el ventre com una immensa
vulva , i tu em demanaries que tel follés per dins. Jaume C. Pons Alorda Missiva Tescric amb llapis
vermell, mots de foc; parlo del bes i ja és besar-te un poc. Himne (fragment) Buscarem les pessigolles
a les aixelles del cel i cauran milions de noies quan fem riure el firmament. Literatura No tha besat i ha
marxat amb pressa, i ha arribat a casa, i ha encès lordinador, i ha escrit no the besat, no the besat la boca
i ara què en faig jo daquest voler-te als llavis. En fa literatura. Només literatura. Mireia Calafell El poema
A Sylva La música Tra-li-ro-ló, ta-tà, tra-ri-ro-ló Ton-ta-ta-tó, ti, to-ta-tó. Tàntata, to-ta-tó. Ti, to-te-tà,
femí, suntà.
Tonte-tonte, tan-tó.
Un-se-mí, abborà, sen-tó.
Minsi, minsi, abborà, fe-mí, abborà.
Lacatemisotà-uptacomalacoció. Ció, lacatemí, ipsutà. Fingue, fingue, la-ca-te-mí, o-sí, o-dà. Bam-balà, bam-ba-là. No-tetemí. Inta, magdà, to-te-mi. Inta. Inta magdà. La-ca-ta-mo-re-sí, u-dà, xin-ta-pó.
Lacatamoresí. Musicat API amb Josep Palau i Fabre Alquimista de gran talla és poeta que batalla
Lapi musica el poema de Palau el teorema Si gra la-pí, fa la, pa-lau lla-vor. Sant si tons fa, si, men-ja
so. Súcube, fa-bre-en-so. Sí, jo-Po-Tzu, mascu, concep. Sopols sopols, en-so. Un ser tu, més-salep,
tant-so. Llimbs i, llimbs i, més-salep, mas-cu, més-salep. Kyrieleison sal-lí-apiïnaenjulep-brió. Brió,
kyrielei, son-aleph. Enzim, enzim, ri-e-lei-son, per qui, ky rep. Am-bi-gu, am-bi-gu. No lei ací. Fòtic, Josep,
lei adí.
Fòtic. Fòtic Josep.
Ky-ri-e-son-lei-sí, julep, de sa-ó.
Kyriesonleisí.
Ester Xargay Himne
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Rascarem la coïssor a lentrecuix duna serra i mil vergues faran flor pel desfici de la terra. Josep Pedrals
LEdat de Pedra A Joan Miró Sota un blau daquarel·la i un aire tot pulmons, un home nu travessa lespai
de banda a banda. Té la força flexible, goluda, dels lleons; va tot sol i diríeu que un exèrcit comanda.
LInvisible, el Misteri, li trepitja els talons; els cabells, a lesquena, li formen una randa. Duu una pedra a la
mà i una pedra en el fons de cada ull, abocada, que per no res sabranda. Satura. Sinsinua. Fre
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Dansa, música i tapes, entre les cinc propostes del cap de setmana
Viernes, 14 de julio de 2017
Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre
tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció de NacióDigital per
gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura. La Nit del Museu Nacional MNAC, 15 de juliol El MNAC
celebra aquest dissabte la Nit del Museu Nacional 2017 , una vetllada de portes obertes per gaudir de
l'equipament en un ambient lúdic i en horari nocturn, amb comentaris de les obres més destacades, actuacions
de dansa, música, circ i gastronomia. De vuit del vespre a una de la matinada, es podrà gaudir dels comentaris
a peu dobra de la col·lecció permanent, la Vídeo-instal·lació Olympia de David Claerbout, l'actuació musical
en directe amb la Marxing Dixie Band del Taller de Músics, l'actuació de dansa a càrrec de la companyia IT
Dansa, o el Circ a càrrec de lAteneu Popular 9 Barris. Festival Deltebre Dansa Deltebre, fins al 23 de juliol.
Deltebre Dansa es converteix durant 15 dies en un punt d'intercanvi cultural on centenars d'artistes i milers
d'espectadors interactuen en un espai dissenyat expressament per a l'ocasió. Tretzena edició del festival,
amb 15 tallers professionals, 5 tallers d'iniciació i 48 espectacles, que converteixen el certamen en una trobada
atípica, divertida, íntima, on cobra vida un context cultural amb tendències globalitzadores i que es desenvolupa
a través del llenguatge universal de la creació contemporània. [embedded content] Festival Internacional
de Música Pau Casals El Vendrell. Fins al 24 de juliol El Vendrell acull la 37a edició del Festival Internacional
de Música Pau Casals. Aquest cap de setmana es podrà gaudir de Bach? Quin temperament més volcànic!
(15 de juliol), amb Amandine Beyer i Gli Incogniti, i de La plenitud del violí romàntic (16 de juliol), amb Renaud
Capuçon al violí i Guillaume Bellom al piano. Un tast de primera per a gurmets de la millor música. Tapes
Musicals: Entrecordes Blues Mas Pi Verges, Verges (Baix Empordà). 15 de juliol Verges acull aquest dissabte
l'actuació d'Entrecordes Blues, que posarà música al vermut amb un concert a dos quarts d'una del migdia.
Santi Fontclara (guitarra) Pau Morales (guitarra, veu i percussió) versionaran clàssics del blues, balades pop
i rock de manera fresca convidant a gaudir del ritme interactuant amb el públic. Un tast més del cicle Tapes
Musicals , que fa de Verges un centre singular d'activitat cultural. [embedded content] Festival Poesia i +
Caldes d'Estrac. Fins 16 de juliol Aquest 2017 es compleix el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre,
motiu que ha propiciat que l'ànima del festival un dels més consolidats i atractius del panorama poètic català
sigui un clar reflex de tot allò que va fer immortal el poeta català. Aquest cap de setmana es podrà gaudir de
la traca final del certamen, amb actuacions de Rosalía i Refree; el recital amb Rowan Ricardo Phillips, Juana
Adcock i Ramon Prats; l'espectacle Estimat Picasso, amb Lluís Homar i Clara Segura; i la Nit de poetes, amb
Antoni Clapés, Rubén Luzón i Sònia Moll.
I la resta de propostes d'oci i cultura del cap de setmana a l'
"Agenda en xarxa" de La Xarxa i . (Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent,
honest i de país de NacióDigital , i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí
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per conèixer tots els avantatges i beneficis . Apuntat a la comunitat de NacióDigital , perquè la informació de
qualitat té un valor.)
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Les 10 propostes culturals per no avorrir-se: festes del mar i del batre,
música, enginy i poesia:
Viernes, 14 de julio de 2017
AGENDA CULTURAL
Tornen el Festival Deltebre Dansa i el Festival Ple de Riure del Masnou
ARA
Actualitzada el 14/07/2017 10:34 Cultura i gastronomia al Mercat de Santa Teca Riudecanyes (Baix Camp).
15 i 16 de juliol El Mercat de Territori Santa Teca , que té lloc al castell monestir dEscornalbou, celebra
enguany la seva tercera edició amb 31 activitats adreçades a tots els públics, que combinen arts visuals i
escèniques, música, recreació històrica i gastronomia amb lobjectiu de gaudir del patrimoni cultural català.
En el terreny musical, destaca la programació del Quartet Mèlt, un grup vocal format per quatre cantants joves,
que tancarà el mercat diumenge. Dissabte hi haurà lactuació de la cantant i compositora Mariona Aupí, que
presentarà el disc '3.500 días'. També actuaran Don Simón i Telefunken i Morena Tradipatxanga en diferents
espais del recinte patrimonial. En làmbit gastronòmic, el mercat ofereix cuina experimental, productes
saludables, tastos de vins ecològics i cerveses artesanes. Comptarà amb la participació dun restaurant slow
food , Quinoa, de Falset, amb Matías Fernández; el restaurant La Cava, dAlbert Marimon, millor cuiner de
lany de Catalunya el 2013, i el restaurant Portal 22. Tots tres duran a terme una mostra de cuina. Torna el
Festival Deltebre Dansa Deltebre. Fins al 23 de juliol Ja està en marxa el Festival Deltebre Dansa , que
proposa una selecció dactuacions en què els artistes creen espais únics per acostar la dansa i les arts
escèniques a tots els públics. Entre daltres, destaca la presència dAkram Khan, un dels creadors contemporanis
més aclamats de les arts escèniques, que impartirà un taller monogràfic del 17 al 21 de juliol. També destaca
la celebració del Big Dance, que tindrà lloc aquest diumenge, en la qual centenars de ballarins professionals
i amateurs de totes les edats des dels 6 anys oferiran un gran ball. Les peces d'Ehiza' , dHector Plaza i Agnes
Sales, i 'Lento', de Nuua, són altres de les propostes destacades. Una novetat daquesta edició és que els
espectacles ja no són gratuïts sinó que lentrada té un preu de cinc euros. El teatre més avantguardista al
festival FITT - Noves Dramatúrgies Tarragona. Fins al 23 de juliol Amb el festival FITT - Noves Dramatúrgies
, Tarragona es converteix en lescenari de les propostes escèniques més avantguardistes. Destaquen peces
com 'Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas', la història del conegut poble que, cansat de
les atrocitats dun comendador , decideix unir-se per matar el seu opressor, i 'Las actrices siempre mienten',
una investigació escènica sobre els tòpics associats a lunivers de lactriu, entre daltres. Festival Internacional
de Música Pau Casals El Vendrell. Fins al 24 de juliol El 37è Festival Internacional de Música Pau Casals
inclou enguany un total de set concerts dedicats als compositors més estimats per Casals. Destaca el
dAmandine Beyer i el seu conjunt Gli Incogniti (15 de juliol), que interpretaran tres obres mestres de Bach,
lactuació del violinista Renaud Capuçon amb el pianista Guillaume Bellom (16 de juliol), que tocaran Schubert,
Beethoven i Strauss, i el concert de Richard Goode, reconegut pianista americà (20 de juliol). Festes de la
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Mare de Déu del Carme Diverses localitats. 16 i 17 de juliol Moltes localitats de la costa catalana celebren
aquest cap de setmana la festa amb motiu de la Mare de Déu del Carme patrona dels mariners i de la marina
mercant, amb diverses iniciatives sovint relacionades amb el mar. Algunes de les festes més conegudes de
Catalunya són la de Torredembarra, Empuriabrava, Llançà, Arenys de Mar, Olot, Palamós, Cadaqués, lEscala,
lEstartit i Sitges. Catalunya, un país denginy i innovació Terrassa. Fins al 25 de febrer del 2018 El Museu
de la Ciència (mNACTEC) inaugura lexposició 'Catalunya, un país denginy i innovació' . A través dobjectes
únics i singulars, lexposició mostra com Catalunya ha sigut bressol de nombroses aportacions en els camps
de la ciència i la tecnologia dabast mundial. Amb el seu enginy, aquests creadors, inventors i científics catalans
han revolucionat àmbits com la navegació, la indústria tèxtil o la medicina. La mostra destaca aportacions
científiques i tècniques com lastrolabi de Sunifred Llobet, el submarí de Narcís Monturiol, el telègraf elèctric
de Francesc Salvà o el pulsoreactor de Ramon Casanova, i les descobertes de científics com el metge Josep
Salvany, el químic Josep Roura, el matemàtic Ferran Sunyer o el bioquímic Joan Oró. Dia del Batre a la
Fuliola Fuliola (Lleida). 16 de juliol Aquest diumenge té lloc la festa del batre a la Fuliola, durant la qual
tothom qui vulgui pot participar en la tradicional tasca de la batuda. La festa comença a les 8 del matí amb la
trobada de batedors a lera. Per acabar la jornada, es farà una demostració duna màquina seca de batre del
1925. Festival Poesia i + Fundació Estrac. Caldes d'Estrac. Del 6 al 16 de juliol Codirigit per Mireia Calafell,
Martí Sales i Pere Almeda, el Poesia i + 2017 homenatja els cent anys del naixement de Josep Palau i Fabre
a través duna programació hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. Aquesta setmana hi ha
programats un recital de Vicenç Altaió, 'Lart del desdir', i un altre de lactriu siriana Fadwa Souleimane (13 de
juliol, 19.45 h), el concert de Nico Roig i Rosalía & Raül Fernández Miró (14 de juliol, 21 h) i lespectacle
'Estimat Picasso', a càrrec de Lluís Homar i Clara Segura (15 de juliol, 22.30 h).
Festival de Musica de
Santes Creus 2017 Reial Monestir de Santes Creus. 15 de juliol El Reial Monestir de Santes Creus, a lAlt
Camp, torna a ser lescenari del Festival de Música, aques t mes de juliol i despres de molts anys de silenci.
Aquest dissabte 15 de juliol, l'Orquestra Unesco Barcelona dirigida per Gonçal Comellas i amb Josep M.
Colom al piano interpretaran la Cinquena Simfonia en do menor op 67 i Concert per a piano i orquestra no
5 op 73 Emperador de Beethoven Festival de Teatre Còmic Ple de Riure El Masnou. Del 19 al 22 de juliol
Els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol arriba la 21a edicio del Festival de Teatre Comic Ple de Riure que tornara a
omplir els carrers, places i platges del Masnou dun munt de propostes artistiques. El plat fort del festival sera
el dissabte 22 a la platja dOcata amb el nou escenari La Mar de Riure que mirara al mar. Pep Plaza sera el
presentador i mestre de cerimonies a l'home de les mil veus, conegut per les seves imitacions a programes
televisius com Crackovia o Polonia. Tambe el dia 22, l'escenari de La Mar de Riure acollira les acrobacies de
L'efecte cargol , de la Companyie de Cirque Kadavresky, i 'Una noche con'... .. , de l'humorista Enrique San
Francisco, que vindra acompanyat del comic Denny Horror. LEspai Escenic de Ca nHumet acollira quatre
espactacles de pagament: Cuerdo , del danes Karl Stets, un acrobata, malabarista, funambul i actor gestual
dotat d'un elegant sentit de l'humor; tambe hi haura una mirada divertida al mon de la gastronomia amb Chefs
, de Producciones Yllana; i lespectacle Humor i hosties , de Mal Martinez. I a la placeta de Ca n'Humet acollira
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l'espectacle de circ Maiurta , de Los Galindos.

Més continguts de
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Propostes pel Cap de Setmana
Viernes, 14 de julio de 2017
Música, gastronomia, poesia&#8230;
estartitCap de setmana especialment intens amb música arreu del territori (Cantonigrós, Anoia Folk&#8230;),
un potent i renovat Festival Poesia i + i el Mercat de Sant Teca a Escornalbou. També és bon moment per
visitar les instal·lacions de la presó Model, que ara acullen una exposició oberta a la ciutadania. A més, els
dijous de juliol Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) organitza un cicle de cinema
a la fresca.
________________________________________________________________________________
cantonigros.jpg_82261771535è Festival Internacional de Música de Cantonigròs
El Festival Internacional de Música de Cantonigròs es basa en la competició i exhibició de música coral mixta,
veus iguals femenines, cors infantils i danses populars, que se celebra tots els anys durant quatre dies de
juliol. Diferents grups corals i de danses d&#8217;arreu del món s&#8217;inscriuen en les diferents categories
per participar en les cinc competicions de què consta el Festival. Diàriament, una tria dels grups pren part en
els concerts que se celebren cada capvespre, després de les competicions.
________________________________________________________________________________
model.png_1561434515Vols visitar la Model?
La Model es podrà visitar, amb cita prèvia, des del 3 de juliol fins al 26 de novembre de 2017. Totes les visites
seran concertades i gratuïtes i duraran aproximadament una hora i mitja. La visita es formula com una
experiència i com un recorregut de coneixement i aprenentatge. Es fa en grup sobre un itinerari preconcebut.
El comissari de la visita és Agustí Alcoberro, historiador, museòleg i professor d&#8217;història moderna a la
Universitat de Barcelona. També ha estat director del Museu d&#8217;Història de Catalunya.
________________________________________________________________________________
santa_teca.jpg_1590063666Santa Teca: Gastronomia, cultura i territori a Escornalbou
El Mercat de Santa Teca, al Castell-Monestir d&#8217;Escornalbou, és la conjunció de producte local de
qualitat, gastronomia de fusió i petits tastets de cultura contemporània. El mercat ofereix cuina experimental,
productes saludables, tastos de vins ecològics i cerveses artesanes. En paral·lel, concerts, exposicions,
accions poètiques, presentacions i conferències. Menjar, beure, aprendre i gaudir. Una oportunitat per al tast
i una experiència sensorial. Un edifici i una marca amb fonaments clars: la fusió entre el saber fer de la tradició
mediterrània remesclat amb la lògica de la innovació i el contemporani.
________________________________________________________________________________
anoia.jpg_1590063666Anoia Folk al Castell de Claramunt
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El Castell de Claramunt acull un any més l&#8217;emblemàtic festival de música d&#8217;arrel tradicional,
per a tota la família. Per començar, la formació Dues Princeses Barbudes presenta el seu espectacle familiar
&#8220;Sempre de vacances&#8221;, un viatge musical amb cançons de composició pròpia i instruments de
joguina. Acte seguit a la nit, Joan Miquel Oliver, ex membre d&#8217;Antònia Font, presenta el seu darrer
treball &#8216;Atlantis&#8217; amb el que obre el ventall de l&#8217;anti-folk a l&#8217;electro, del funk a
la rumba, del pop pur a tot el que es pugui imaginar.
________________________________________________________________________________
cine_fresca.jpg_1590063666Cicle de cinema a la fresca al mNACTEC
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) organitza un cicle de cinema a la fresca,
que proposa tres sessions al pati històric del Museu el primer, segon i tercer dijous del mes, a les 22 hores.
Cada sessió s&#8217;emmarcarà en una temàtica diferent, relacionada amb el mNACTEC: Revolució social,
Vides de ciència i ciència-ficció.
________________________________________________________________________________
vi_pimentat.jpg_1590063666Santes Creus i la història del vi pimentat
Tots els dijous i divendres de juliol i agost us convidem a una visita guiada al monestir maridada amb teatre i
vi. Dos monjos cistercencs explicaran als visitants com s&#8217;elabora el vi pimentat, un vi amb molta història
i representatiu del Reial Monestir de Santes Creus. A més, explicaran els secrets més divertits de la vida
monàstica i també dels personatges més representatius que van passar pel monestir durant el segle XIV.
L&#8217;activitat finalitzarà a les vinyes que cultivaven els monjos durant l&#8217;època medieval amb una
degustació de vi i productes de la zona amb la col·laboració del celler +500 del Pla de Manlleu.
________________________________________________________________________________
poesia-.jpg_1732480254Festival Poesia i + 2017
Caldes d&#8217;Estrac i altres municipis del Maresme acolliran la 12a edició del Festival Poesia i+, que
enguany compta amb una flamant nova imatge i una potent programació.
La celebració aquest 2017 de l&#8217;Any Palau i Fabre ha motivat que la figura de l&#8217;Alquimista
vertebri una programació que es vol hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables.
________________________________________________________________________________
investiok.jpg_1768303219Exposició &#8220;Catalunya, un país d&#8217;enginy i innovació&#8221;
Catalunya ha estat bressol de nombroses aportacions d&#8217;abast mundial en els camps de la ciència i la
tecnologia. Aquestes han vingut de la mà dels seus creadors, inventors i científics catalans que amb el seu
enginy han revolucionat alguns dels àmbits com la navegació, la indústria tèxtil o la medicina. Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya &#8211; mNACTEC (Terrassa). Des del 13 de juliol de 2017 fins al 25
de febrer de 2018.
________________________________________________________________________________
cars.jpg_1619616338S&#8217;estrenen en català les pel·lícules &#8216;Cars 3&#8217; i &#8216;La seva
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millor història&#8217;
El film més esperat de Disney-Pixar per a aquest estiu, Cars 3, s&#8217;estrena aquest divendres, 14 de
juliol, doblat al català a 32 sales de cinema.
També s&#8217;estrena la comèdia romàntica La seva millor història, que es podrà veure en versió original,
en anglès i hongarès, subtitulada en català, a 3 sales.
La versió catalana de les 2 pel·lícules té el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
de Cultura.
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Ona Cultural programa 13 de juliol de 2017
Jueves, 13 de julio de 2017
En aquest programa hem parlat sobre BAU Talent Visions, l'exposició sobre els treballs dels alumnes de
l'escola BAU de disseny a Palo Alto Market, el festival Poesia i més, estrenes de teatre i les jornades #Coopdull
del Zumzeig Cinema.
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Lluís Homar i Clara Segura participen al 'Poesia i +' a Caldetes
Jueves, 13 de julio de 2017
Des d'avui i fins diumenge 16 de juliol, Caldes d'Estrac acollirà la segona jornada del Poesia i +, el festival
d'irradiació poètica més important de fora la capital, que enguany celebra la seva 12 edició i que adquireix
una importància rellevant en coincidir amb el Centenari del poeta Palau i Fabre. .
Durant els quatre dies, els espectadors podran gaudir de Lluís Homar i Clara Segura interpretant el diàleg
impossible d'Estimat Picasso; la ballarina Roser López Espinosa a Totes les nits incendiades; la formació
Cabosanroque amb Ursonate Karaoke; les il&#8226;luminacions del poeta novaiorquès Rowan Ricardo
Phillips, els versos punyents de la poeta i activista síria Fadwa Souleimane, la intensitat de Rosalía & Refree,
la mexicana Juana Adcock i la recuperació de la nostra tradició musical de la mà de Càntut.
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.

PROGRAMA
Dijous 13 de juliol. Fundació Palau entrada: 15¤
19.30h URSONATE KARAOKE. Cabosanroque
19.45h L'ART DEL DESDIR. Vicenç Altaió
20.30h SÓN BOMBES, NO COLOMS. Fadwa Souleimane
21.30h TOTES LES NITS INCENDIADES. Agustí Fernández, Roser López Espinosa i Núria Martínez-Vernis
Divendres 14 de juliol. Fundació Palau entrada: 18¤
20h EL DESIG PREGON. Marçal Font i interns de Quatre Camins
21h NICO ROIG
22h LOS ÁNGELES. ROSALÍA & RAÜL REFREE
Dissabte 15 de juliol. Fundació Palau entrada: 18¤
19.30h PARAULES PEL TEMPS DE CRISI. Fina Birulés i Joana Masó
20.30h TINGUEM FE: EMOCIÓ, ÈPICA I POSTMODERNITAT. Unai Velasco, Berta García Faet i Sara Torres
21.30h HE DEIXAT AL PAPER TOTA LA SANG. Rowan Ricardo Phillips, Juana Adcock i Ramon Prats
22.30h ESTIMAT PICASSO. Lluís Homar i Clara Segura
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Diumenge 16 de juliol. Fundació Palau entrada: 15¤
13h CANTAREM LA CANÇÓ MÉS BANAL. Compartir dona gustet
19.30h SUITE. Pepa Plana
20.30h NIT DE POETES. Antoni Clapés, Rubén Luzón i Sònia Moll
21.30h CÀNTUT

Més info a: https://www.fundaciopalau.cat/event/festival-poesia-i-2017-del-6-al-16-de-juliol/
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Caldes d'Estrac. El festival Poesia i + sestrena a Caldes amb una programació
prometedora
Miércoles, 12 de julio de 2017
Publicat el Dimecres, 12 Juliol 2017 11:16 Escrit per Ajuntament de Caldes d'Estrac La Fundació Palau i la
pèrgola del Parc Muntanyà acolliran gran part de les activitats des del dijous fins al diumenge Després de
lèxit assolit a Canet de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar i Dosrius, el Festival Poesia
i + aterra a Caldes dEstrac amb una programació més que engrescadora. Dijous, podrem gaudir de la instal·
lació Ursonate Karaoke ideada per Cabosanroque i a continuació Vicenç Altaió ens convidarà a reflexionar
sobre Lart del desdir. A la segona part de la vetllada Fadwa Souleimane, amb Són bombes, no coloms; i Agustí
Fernández, Roser López, i Núria Martínez-Vernis, ens oferiran lespectacle Totes les nits incendiades.
Divendres, també sha declarat nit de poesia, amb tres espectacles destacables: El desig pregon, Nico Roig
i Los Ángeles. Dissabte i diumenge concentraran la major part de la programació amb moments per a la
reflexió de la mà de Fina Birulés i Joana Masó amb Paraules pel temps de crisi; o laprofundiment en el camí
dels poetes, amb Tinguem fe: emoció, èpica i postmodernitat. També comptarem amb artistes internacionals
com Rowan Ricardo o Juana Adcok, i fins i tot diàlegs sorprenents amb Lluís Homar i Clara Segura en Estimat
Picasso. Diumenge, compartirem junts una paella en vers, i al vespre tres grans espectacles: Suite, la
tradicional Nit de poetes, i Càntut.
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Donar vida a les coses
Martes, 11 de julio de 2017
Quan odiem tenim els ulls verdíssims. Els crims són verds, les conspiracions verdes i segons en Josep Palau
i Fabre, lenveja també es verda. I ara que parlem tant de verd, lentorn del Pou de Glaç de Canyamars diumenge
estava especialment verd, cosa que en sentir tot això tan dolent que deia Palau i Fabre sobre el verd, més
dun va dubtar de la pau que transmetia aquell indret. De moment, però, pau, natura i bons aliments. I ja que
hi som, bona poesia. Uns pagaven els entrepans, daltres parlaven amb el del costat i uns altres encara triaven
on seure quan, de sobte, frase colpidora: Tota poesia és traducció. Lart de donar vida a lesperit mitjançant
lesperit. Fer néixer davant dels nostres ulls com si no les haguéssim vist mai les coses que estem cansats de
veure. Fer néixer les coses tot dient-les. Heus ací el miracle. () I heus ací lactor Miquel Gelabert i el músic
Jaume Mallofré fent poesia: diumenge, el Pou de Glaç de Canyamars va renéixer. I Josep Palau i Fabre,
també. Miquel Gelabert i Jaume Mallofré reciten Palau i Fabre Va ser Palau i Fabre qui va dir tot això de
la poesia i de fer renéixer les coses, de manera que si lhem de fer renéixer a ell, què millor que recitar poemes
seus, ara que fa 100 anys del seu naixement i que porta tot aquest any naixent i tornant a néixer amb tants
actes que se li han fet en homenatge. Parlem dun senyor que un bon dia va dir el següent: si no he estat un
assassí, un demagog o un incendiari -ha anat dun pèl- és perquè sóc poeta, dramaturg i
assagista. I
gràcies, perquè efectivament resulta que va acabar fent tot el contrari que un assassí: donar vida a les coses.
Sortós qui sense seny ha travessat les mars / i ha conegut el món de luna banda a laltra; / qui obeint el seu
vent se nanava a latzar, / que és millor país pels cors sense mare. / Sortós qui com un rei que donés els seus
béns / se nanava a captar, perdut i sense pàtria, / i tastava la vida en qualsevol indret, / collida pels camins,
amb gust darrels amargues () Puc dir que els qui érem allà vam travessar mars, encara que fos fent volar la
imaginació amb una interpretació de la cançó Allá en la Habana. També puc dir que érem allà expressament,
però amb la calma que shi respirava semblava que hi anéssim anat a parar per atzar. I també puc dir que en
un Pou de Glaç -que si és de glaç ho és només perquè lha glaçat el temps- hi vam trobar vida. I més si a
la poesia, lacompanya la música, que com tothom sap, intensifica tot el que es viu. El nom de lacte va coincidir
amb el lema del festival Poesia i + daquest any: Jo em donaria a qui em volgués, i segueix: com si ni jo me
nadonés / daquest donar-me: com si ho fes / un jo de mi que mignorés. I Palau i Fabre ens va entrar ben a
dins, com si shagués donat a nosaltres, i ni ell se nadonés ni nosaltres tampoc. I ja el teníem ben a dins.
Massa a prop de la vida visc / els mots sem moren a dins / i jo visc en les coses. Mha encantat, sobretot
per lentorn, tot molt relaxat i en general mha agradat molt, la veritat. El seu acompanyant era mexicà: Jo no
havia sentit mai a parlar de Palau i Fabre, i mha agradat. A Mèxic es fa alguna cosa semblant, però el país
és molt diferent. Ell viu a un ambient molt desèrtic, saps? continua la seva dona- I per ell només aquest entorn
ja és poètic. El mexicà somriu: En Palau i Fabre diu que el verd és dolent, però allà una mica de verd, ladores.
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És vida!
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El Poesia i + aterra a Mataró
Martes, 11 de julio de 2017
Marca el punt d'inici i de final del tall que vols compartir, tria la xarxa social que prefereixis i ja ho tens!
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OUT: Caldes d'Estrac POESIA i + | FESTIVAL DE POESIA Fundació Palau
Lunes, 10 de julio de 2017
Adreça: Fundació Palau. Caldes d'Estrac Carrer de la Riera, 54
Programa: web
Dia: dijous 13, divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 de juliol 2017
El centenari del genial poeta Josep Palau i Fabre vertebra la programació del festival d'enguany, hereva de
la seva curiositat i gosadia insaciables. El segon cap de setmana ens porta l'Homar i la Segura encarnant la
passio? de Palau per Picasso, la intensitat de Rosali?a i Refree, les percussions desbocades de Coetus, les
il·luminacions de Rowan Ricardo Phillips, els versos punyents de Fadwa Suleiman o les nits incendiades
d'Agustí Fernández, Roser López Espinosa i Núria Martínez-Vernis.
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Capítol 3. Caldes d'Estrac. Centenari del naixement de Palau i Fabre País KM0
Lunes, 10 de julio de 2017
En aquest capítol a Caldes d'Estrac, popularment coneguda com a Caldetes, ens acostem a la figura del
polifacètic autor poètic, i crític d'art, Josep Palau i Fabre.
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Festival POESIA i + 2017 Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d'Estrac
Lunes, 10 de julio de 2017
Sinopsi
Omplim de versos els jardins de vora el mar
Cada estiu, la Fundacio? Palau capitaneja la irradiacio? poe?tica me?s important de fora la capital i s&#8217;
encarrega de fer arribar els millors poetes, mu?sics i artistes als indrets amb me?s encant.
Enguany, el centenari del genial poeta Josep Palau i Fabre vertebrara? una programacio? hereva de la seva
gosadia i curiositat insadollables. Amb la intencio? d&#8217;escampar arreu la passio? per la poesia i la seva
hibridacio? amb les arts, el Poesia i + 2017 tornara? 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? de Palau per Picasso? O la intensitat de Rosali?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? de la nostra tradicio? musical de &#8216;Ca?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? i?ntima i personal que establim amb la poesia.
Una relacio? 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?s ce?lebres de Palau i Fabre, Jo em donaria a
qui em volgue?s, llancem de nou el crit de guerra del festival: + POESIA SI US PLAU, i omplim de sentit el
cartell del festival.
http://www.poesiaimes.cat/
Fitxa Artística
Intèrprets: Consulteu tota la programació a http://www.poesiaimes.cat/programa.
FUNDACIÓ: 13/07 -"Són bombes, no coloms" amb Fadwa Souleimane i "Totes les nits incendiades" amb
Agustí Fernández, Roser López Espinosa i Núria Martínez-Vernis; 14/07 - Nico Roig i Rosalía & Raül Refree;
15/07 - "He deixat al paper tota la sang" amb Rowan Ricardo Phillips, Juana Adcock i Ramon Prats i "Estimat
Picasso" de Lluís Homar i Clara Segura; 16/07 - "Nit de poetes" amb Antoni Clapés, Rubén Luzón i Sònia M
Producció: Fundació Palau i Ajuntament de Caldes d'Estrac
Altres Actuacions
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Caldes d'Estrac, Fundació Palau
14/07/2017 a les 20:00 h.
Caldes d'Estrac, Fundació Palau
15/07/2017 a les 19:30 h.
Caldes d'Estrac, Fundació Palau
16/07/2017 a les 20:30 h.
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Aquí, per entendre-ho, has de tancar els ulls
Domingo, 9 de julio de 2017
Lany passat vam cridar més poesia si us plau i ens han fet cas. Aquí la tenim altra vegada, però ja ens ho diu
el nom del festival: no ve sola. Poesia i + : més una cerveseta a últimes hores de la tarda, més un sol que ja
fa una estona que cau, més uns arbres que deixen caure dissimuladament algunes fulles, més la tranquil·litat
de principis de juliol i més una estona a la fresca abans que sacabi el dia. Però si sembla un vespre doptimisme,
no ho va ser. El poeta Albert Balasch puja a lescenari, es posa les ulleres, sajusta el micròfon i una tragèdia.
Ho heu llegit bé, una tragèdia, així de cop, enmig duna frase on no acaba de quedar-hi bé; justament, tal i
com va irrompre la tragèdia dijous passat a Canet de Mar, enmig dun vespre que semblava, dentrada, idíl·lic.
Però era una tragèdia i venia, com totes les tragèdies, quan menys te les esperes. Albert Balasch Aquesta
és la trista història dun home. Lhome estava obsessionat pel llenguatge, però ell no ho sabia; era cec. Així
comença La caça de lhome, un llibre del poeta Balasch que explica la història del final dun home que acabà
compadint-se en la seva humanitat. I el vespre de dijous va ser la història de com les paraules que tant ens
estimem tots els qui érem allà- sens poden clavar i fer mal. Ja ens passa, això que sens clavin. Però no estem
gaire acostumats a que aquest mateix llenguatge que ens emociona pugui, de tant en tant, deixar-nos dolguts.
Alguns ho van trobar dens i feixuc, potser una mica repetitiu. Daltres, shavien llegit abans el llibre, i fantàstic.
Daltres, potser massa cosa per dir-se així oralment, suposo que llegit, es pot anar paint tot millor. I algú que
se nanava a casa amb una reflexió voltant pel cap: a mi el que mha agradat és allò que ha dit que un home
lliure és un home sol . Una mica de tot, com sempre. Si ho vaig entendre bé quan es tracta de tragèdies,
tothom entén la seva-, es tractava de la història dun home que el maten els seus pensaments i la seva
existència. Era una tragèdia, però una tragèdia molt poètica i dominada pel llenguatge que deixava unes
quantes frases daquelles de capçalera que no negarem que, amb més o menys mesura, tots ens hi sentim
identificats. Tots hem sentit el perill de no haver dit el que sentim, ni dhaver vist res, ni dhaver viscut prou
temps i tots som capaços de creurens els enganys que ens donen prou consol. I per molt que ens consolem,
el mal, per bé que vingui, ve, i que així es viu: descobrint els cops, emmalaltint, tancant les portes falses,
desaprenent els nusos fets i portant-ne de nous estoicament. I com has pogut pair això, i allò, i ahir, i avui, i
ahir i pretendre acabar-ho tot tan sols amb el gest desesperat del vers? I curiosament, els qui érem allà en
aquell moment el que intentàvem pair eren aquells versos. Poesia i + , més una lluna cada vegada més plena,
més una nit cada vegada més a dins i a vegades, fins i tot, més una tragèdia. Que trist que pot ser tot, depèn
de com tho miris, i més si tho treuen tant de cop: la tragèdia es fa feixuga. Tant, que aquí, per entendre-ho,
has de tancar els ulls, va dir algú del públic. I és que ens costa, que ens posin la possibilitat de tragèdia a la
cara, i només de sentir-la, ja ens fa mal. I més si, en el dia a dia, fem tots els esforços per conformar-nos amb
allò que també va dir Balasch de tot és sol, després plourà, però ara és sol. Després, doncs, potser plou, però
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de moment fa sol i la tragèdia preferim no veure-la. Com el protagonista, dalguna manera, tots som cecs.
Però suposo que ja està bé i sinó, ja naprendrem-, això de viure pensant en el sol, i desitjant que vagi com
vagi, amb tragèdia o sense, que a tot lacompanyi o li puguem trobar- una mica de poesia. Poesia i més poesia,
si us plau. Consulteu el programa de recitals i activitats al web de Poesia i +.
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Encara no ho hem perdut tot
Domingo, 9 de julio de 2017
El Festival Poesia i + , que se celebra fins al 17 de juliol a la Fundació Palau i en diferents pobles del Maresme,
va arrencar dijous amb el monòleg Acorar, un espectacle de Toni Gomila que meravella arreu on va. Eugènia
Güell va assistir a la inauguració a Canet de Mar. Toni Gomila diu Acorar a Canet de Mar | Foto Eugènia
Güell
Toni Gomila surt a lescenari vestit amb una granota de color gris desgastat i barba de tres dies, i
comença a parlar. Són les 22:35 i va mitja hora tard, però tot just ha acabat lespectacle anterior i el públic
sembla tranquil, i està assegut a una plaça de Canet que té uns arbres que si preguntessis als assistents de
quin tipus són, segurament només els més grans ho sabrien. Per això riuen quan Gomila exclama: el jovent
ho saben tot de ses coses efímeres () però de ses coses permanents, que transcendeixen, no els interessa
res. () No destrien de pomeres, de pereres, de cirerers, dalzines només diuen arbres . I al cap duna estona
afirma: Ses paraules diuen qui som, com vivim, què valorem i què menyspreem, expliquen es nostro món, sa
nostra esquizofrènia i nos lo expliquen a naltros. I això és el que va demostrar amb cada una de les paraules
que va dir en el monòleg que va fer, en el que va parlar de moltes coses, però sobretot, daixò: de nosaltres,
dels pobles. I en definitiva, de la nostra vivència (i per tant, supervivència); perquè les persones, tard o dhora,
morim. Però tal i com diu Gomila, els humans també acorem. Acorem porcs . Aquestes dues paraules van
quedar clavades al públic des dun primer moment. Acorar en mallorquí vol dir matar una bèstia traspassantli el cor, i això ho han fet els homes amb els porcs tota la vida. I ho fan així perquè ho han fet sempre, i perquè
si un any es decideix no fer matança de porc Què menjarem? I la profunditat daquesta pregunta va obrir un
parèntesi a tothom: mostrava com els humans, per viure, també hem de matar. I a més, plantejava com podia
ser que un home davui es preguntés què menjaríem si no matàvem porcs. El temps dicta i condiciona, diu, i
avui en dia aquesta qüestió no té sentit. És una pregunta de ressò dels avantpassats, afirma Gomila. Abans,
es referia a com viuríem, de què viuríem, i en definitiva, què seria de naltros si ja no existís allò que ens
defineix? I tothom va riure quan va dir que el que ens definia era un porc. I se segueix fent, per la puresa
de fer lo nostro, de confiança, i perquè lhome sempre ha estat capaç de dur a terme i contemplar el gest
rapidíssim de morir, i de rentar-se les mans després dhaver matat el porc, i doblidar-se désser viu, de ser
animal, i de només veure costelles, un morro, unes cuixes i després fa sobrassada. Gomila és de Mallorca
i ho demostrava amb un orgullós accent mallorquí-, però el públic, identificat amb tota la quotidianitat que
explicava, semblava que hagués viscut el mateix que ell. En el fons, tots som iguals, i sa vida tot sol no se
suporta, i tenim la inevitable i terrible necessitat destar uns amb altres. I escoltant a Gomila te nadones de
com les generacions van passant, i de com es fill fa son para vell quan se sent dir jo, a sa seva edat, feia
estona que pastava sobrassada. I amb el temps les tradicions evolucionen, i safegeixen conservants a la
sobrassada, i els diccionaris perden laccepció de mestrança referent a ladulteració. La tradició es va perdent
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i va canviant, però el poble, per sobreviure, no hi deixa destar més o menys arrelat. Un moment ve després
dun altre, però sembla com si entre aquest ara i aquest abans, no hi hagués hagut cap moment intermedi,
cap enllaç que analitzi ses fluid, ses temps, sa saviesa, diu Gomila. Però ben pensat, aquest monòleg va
servir denllaç: tots van parar un moment, i enduts per les paraules i amb una brisa que movia aquells arbres
que pocs saben quin nom tenen, semblava que el món acollís al poble amb especial grat. Tot plegat, fou un
elogi a la filosofia i a la saviesa del dia a dia, que va fer recordar i riure amb nostàlgia a un públic que es va
sentir plenament reconegut en aquelles paraules. En definitiva, i alguna cosa semblant ja deia Maragall, és
sa paraula, sànima dun poble, i de tant en tant necessitem dir i sentir tot el que fem i som, perquè si moren
les paraules, mor el poble. Toni Gomila | Foto Eugènia Güell Quan sacaba, el públic saixeca i aplaudeix
ferm, agraït. Toni Gomila diu que sha sentit com a casa, i que li hagués agradat fer un espectacle que no fos
sobre perdre les tradicions. I de seguida sho repensa i diu convençut: Però encara no ho hem perdut tot. I
amb això, tot el públic (i de qualsevol generació) pica més fort de mans. El retrat daquell moment era molt
representatiu: en definitiva, es tractava dun poble que saplaudia a ell mateix, a la seva manera de ser, al seu
honor. I el millor és veure que malgrat tot, ens agrada com som, i al sortir, tothom ho comentava: Mha encantat,
tot perfecte. I aquest noi, com recita! No sha equivocat en cap moment, i mira que era llarg! Anava dient
paraules, i paraules No hagués dit mai que un porc donés per tant. Podeu consultar el programa al web del
Festival Poesia i +
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Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura encapçalen el cartell de Poesia i +
Domingo, 9 de julio de 2017
El festival sestén a 6 municipis del Maresme i celebra el centenari de Palau i Fabre La 12a edició de Poesia
i + oferirà espectacles i concerts a sis municipis del Maresme entre el 6 i el 16 daquest mes de juliol. El
certamen, promogut per la Fundació Palau de Caldes dEstrac, vertebra un programa ambiciós que pretén
heretar la gosadia i curiositat del creador de la Fundació, el poeta Josep Palau i Fabre, en motiu del centenari
del seu naixement. El festival Poesia i + denguany presenta prop duna trentena de muntatges que es
distribuiran, a més de Caldes dEstrac, pels escenaris de Canet de Mar, Dosrius, Arenys de Mar, Sant Andreu
de Llavaneres i Mataró. De dijous a diumenge, entre els dies 6 i 16 de juliol, passaran per la comarca noms
de la talla de Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura. Completen el cartell altres artistes com Rosalía i Refree,
Coetus, Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman, Càntut, Joana Gomila i Hilari de Cara, amb
lobjectiu de difondre la creació poètica i la passió per la poesia, així com la seva conjugació amb altres arts
escèniques. Any Palau i Fabre Josep Palau i Fabre (1917-2008) va ser un poeta, dramaturg, assagista,
narrador, traductor, crític i expert de Picasso; un dels més destacats escriptors catalans de la segona meitat
del segle XX i creador de la Fundació Palau. Aprofitant la celebració del centenari del seu naixement, Poesia
i + ha renovat la imatge del festival i ha convertit la figura de Palau i Fabre en leix vertebrador de la seva
programació. De fet, alguns espectacles del programa, com el Lluís Homar i Clara Segura o el de Coetus i
Pau Riba, són un homenatge directe a la seva obra i a la relació íntima i personal que sestableix amb la poesia,
una relació on la nuesa es torna ineludible i on la riquesa de la diversitat sexpressa en tota la seva plenitud.
La direcció del festival, encapçalada per Pere Almeda, Mireia Calafell i Martí Sales, ha llançat el crit + poesia
si us plau en record dun dels versos més cèlebres de Palau i Fabre, Jo em donaria a qui em volgués, que
serveix de fil conductor de la campanya promocional de la nova edició de Poesia i +. Els artistes més destacats
Roger Mas Escola de Teixits de Punt. Canet de Mar. Dijous 6 de juliol a les 22h. El dolor de la bellesa. El
cantautor solsonenc va presentar el seu nou llibre que conté totes les seves lletres i fragments en prosa de
la seva vida i reflexions de tota mena. Ho farà de la mà de tres grans còmplices: Bikimel, Eduard Escoffet i
Laia Martínez López. Coetus i Pau Riba Can Marchal. Mataró. Divendres 7 de juliol a les 23h. Coetus, la
primera orquestra de percussió ibèrica, actuarà acompanyada de Pau Riba per interpretar un homenatge a
Palau. Rosalía i Refree Fundació Palau. Caldes dEstrac. Divendres 14 de juliol a les 22h. Los Ángeles. El
duo format per la cantautora barcelonina i el músic Raül Fernández (Refree) interpreta el seu debut, un disc
que combina el flamenc amb lexperimentació. Rowan Ricardo Phillips Fundació Palau. Caldes dEstrac.
Dissabte 15 de juliol a les 21.30h. He deixat al paper tota la sang. El poeta novaiorquès és mostra de la
internacionalització del festival. La seva potència lírica serà acompanyada dels versos de Juana Adock i del
bateria Ramon Prats. Lluís Homar i Clara Segura Fundació Palau. Caldes dEstrac. Dissabte 15 de juliol a les
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22.30h. Estimat Picasso. Ambdós actors posen en escena tot allò que, probablement, Palau i Fabre i Jacqueline
Picasso shaurien volgut dir però mai van arribar a dir-se. Publicat per http://www.capgros.com/maresme/lluishomar-i-clara-segura-encapcalen-el-cartell-de_710231_102.html
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Poemes de lAlquimista, en memòria de Moisès Maicas, al Museu Picasso
Sábado, 8 de julio de 2017
Malauradament, el dia 13 de juny ens va deixar Moisès Maicas, director del Teatre Invisible. Moisès Maicas
estava treballant en el projecte escènic Poemes de lAlquimista , a partir de lobra poètica, dramàtica i assagística
de Josep Palau i Fabre, que shavia de presentar en lectura dramatitzada al Festival Grec i que shauria estrenat
al Festival Temporada Alta, 2017, de Girona-Salt, i presentat, posteriorment, a Barcelona, a lEspai Joan Brossa,
La Seca. Les institucions i lequip artístic que estava col·laborant en aquest projecte volen donar a conèixer
el procés de treball en el qual es trobava lespectacle i retre homenatge a Moisès Maicas, tot recordant un
dels seus darrers projectes. Participaran en lacte Manuel Guerrero, Joan Noves, Toni Giró, Cesc Gelabert,
Sheila Garcia, Anna Ycobalzeta, Jordi Coca, Daniel Gener i Marc Egea. Lacte tindrà lloc el dia 11 de juliol
a les 20.30 h. a la sala dactes del Museu Picasso de Barcelona. A la imatge de Pau Ros, Palau Fabre.
Etiquetes: Moisès Maicas · Museu Picasso
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Ona Cultural programa de dissabte 8 de juliol de 2017
Sábado, 8 de julio de 2017
En aquest programa hem parlat sobre els festivals Cruïlla 2017 i Poesia i +, les estrenes cinematogràfiques
i les jornades Coop d'Ull del Zumzeig Cinema, el panorama teatral de Barcelona i les activitats entorn el
bicentenari de les Festes de Gràcia.
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El pèsol feréstec i Coetus amb Pau Riba
Viernes, 7 de julio de 2017
A les 22h, concert dEl pèsol feréstec, que presenten nou disc, "Treurens robins". Tot seguit, sobre les 23h,
arribarà l'actuació de Coetus, la primera orquestra de percussió ibèrica, que venen amb Pau Riba, que farà
un homenatge a Palau i Fabre. Marc: "Poesia i +".

94 / 149

Mataró Ràdio
http://mataroradio.cat/mataronoticies/noticia/cultura/pau-riba-i-coetus-i-dem-coneixer-s-en-klein-propostes-pel-cap-de

Vie, 7 de jul de 2017 17:32
Audiencia: 210
VPE: -

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

Pau Riba i Coetus i 'Demà coneixeràs en Klein' propostes pel cap de setmana
Viernes, 7 de julio de 2017
Loferta cultural daquest cap de setmana a Mataró inclou poesia, música, teatre i dansa. El cicle Poesia i +
arriba aquesta nit a la ciutat amb dues actuacions - entre elles la de Pau Riba. Can Gassol ha programat
també aquest vespre el muntatge Demà Coneixeràs en Klein, de Toni Cabré. I el diumenge, es podrà veure
al Monumental lespectacle Thriller Experience, un muntatge de ball solidari que destinarà els beneficis a
lentitat AGIM, que treballa per ajudar aquelles persones amb diversitat funcional. El Poesia i +, el cicle que
organitza la Fundació Palau i Fabre de Caldes dEstrac, ha programat avui a les deu al Pati de Can Marchal
el concert del El Pèsol Feréstec, grup que presentarà el seu nou disc Treurens robins". I després, a les onze,
l'actuació de Coetus, orquestra de percussió ibèrica que vindrà acompanyada de Pau Riba. Junts faran un
homenatge a Palau i Fabre. Pel que fa al teatre, Can Gassol oferirà aquesta nit a partir de les nou També
coneixeràs en Klein, una comèdia àcida sobre el mòbing empresarial que signa el mataroní Toni Cabré. El
muntatge també es podrà veure el dissabte i diumenge i els tres dies del proper cap de setmana. De la
programació teatral també destaquem la lectura dramatitzada de La Zapatera Prodigiosa de Federico García
Lorca, que es podrà veure al Casal de la Nova Aliança a les deu. Lobra forma part del primer cicle de lectures
dramatitzades que han organitzat Els dimarts del Llimoner i el col·lectiu de teatre EPMA per apropar al públic
obres de referència i destinar els cinc euros solidaris de lentrada a lAssociació de Familiars amb Alzheimer
del Maresme.
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La Festa Major denguany inclou també dos actes emmarcats en el Festival
Poesia i + pel diumenge a la tarda
Viernes, 7 de julio de 2017
Serà amb Tiberi a càrrec de la companyia Nyamnyam i el recital A Solas amb la veu dIsabel Vinardell i Isabelle
Laudenbach. Les activitats seran a partir de les 8 del vespre al Mercat Municipal. La responsable del Centre
dEstudis Salvador Espriu, Montse Caba, ha detallat que les activitats que sinclouen en el Festival Poesia i +
combinen música amb gastronomia, sobretot en el cas de la primera que anirà a càrrec del grup Nyamnyam
amb Iñaki Álvarez i Ariadna Rodríguez. Tot seguit, els assistents podran gaudir del recital A solas amb la veu
i la guitarra dIsabel Vinardell i Isabelle Laudenbach qui presentaran el seu darrer treball, 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.
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Jaciments arqueològics, jazz , música alternativa i poesia: les propostes per
no avorrir-se
Viernes, 7 de julio de 2017
El descobriment d'Empúries, el Festival Poesia i + o 'La impaciència del cor' són alguns dels imperdibles
d'aquesta setmana
ARA Barcelona Actualitzada el 07/07/2017 11:10
Empúries, la gran empresa
arqueològica de Puig i Cadafalch L'escala. Fins al 30 de setembre El Museu dArqueologia de Catalunya
presenta lexposició temporal ' Empúries, la gran empresa arqueològica de J. Puig i Cadafalch (1908-1923)' ,
organitzada amb motiu de la celebració de lAny Puig i Cadafalch. La mostra sarticula en dos espais: el primer
tracta sobre el temps de les grans excavacions i lefervescència de la recerca arqueològica clàssica al
Mediterrani a més, presenta una breu semblança de la figura de Puig i Cadafalch, i el segon, més ampli,
explica lempresa arqueològica emporitana: des dels precedents de les excavacions oficials fins als promotors
daquesta gran empresa arqueològica, entre els quals hi ha Puig i Cadafalch, passant per levolució dels treballs
i les grans troballes que es van fer. Un dels atractius de lexposició són algunes de les peces originals que han
acabat sent emblemàtiques dEmpúries però que es conserven en altres espais, com ara el cap de bronze de
la Dama Flàvia, que prové de Barcelona, el mosaic dels peixos i lescultura dApol·lo. Cicle de jazz al Museu
dHistòria de Catalunya Barcelona. Fins al 9 d'agost El Museu dHistòria de Catalunya proposa un nou cicle
musical destiu, ' Òrbita Jazz ' , a la terrassa de ledifici del Palau de Mar. Entre els artistes que hi seran presents,
destaca el guitarrista i compositor argentí Guido Di Blasi, que presentarà el seu nou disc 'New Tango Project'
(12 de juliol, 22 h),i la cantautora Judit Neddermann, que clourà el cicle amb la presentació del seu últim
projecte, 'Un segon' (9 dagost, 22 h). Amb el preu de lentrada shi inclou una visita guiada al museu abans
dels concerts. Visita teatralitzada a la Vil·la Romana dels Munts Altafulla. Fins al 9 de setembre En el marc
del programa dactivitats ' Preparant lestiu al MNAT ', sorganitza una visita teatralitzada a la Vil·la Romana
dels Munts. Una ocasió única per conèixer la vida en una vil·la de lentorn de Tàrraco, que va ser residència
de Caius Valerius Avitus, un dels duumviri de la ciutat al segle II. El mateix Caius o la Faustina, la seva dona,
fan damfitrions i mostren els aspectes més interessants i curiosos de la seva residència. Torna el Festival
Pingüí amb la millor música alternativa Flix (Ribera d'Ebre). 8 de juliol El municipi de Flix, a la comarca de
la Ribera dEbre, acull la 3a edició del Festival Pingüí , de música alternativa. La cita inclou un total de 7 bandes
i 4 DJ que oferiran més de setze hores de música. Alguns dels grups que hi actuaran són Mujeres, Neleonard,
Kelly Kapøwsky, Power Burkas i Vàlius amb Carlota Serrahima . El festival aposta per un model autogestionat
i vol ser un punt de trobada del teixit associatiu i cultural de les comarques de Lleida, Tortosa i Tarragona.
Cicle de concerts al castell de Cardona Cardona. Fins al 23 d'agost Arriba la 2a edició del cicle de concerts
Sons a la Col·legiata , que se celebra al castell de Cardona. El tret de sortida el donarà lOrfeó Català amb
lespectacle commemoratiu dels 125 anys i interpretaran obres de J. Vila i Casañas, Ll. Millet, P. Casals, Mozart
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i Toldrà (9 de juliol). El programa també inclou lactuació de Barcelona Gospel Messengers (23 de juliol),
guanyadors del premi Enderrock al millor disc de jazz 2016; lOrquestra de Cambra de Granollers, que oferirà
un concert extraordinari amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari (13 dagost), un dels concerts que
lAcadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) programa anualment a la Catalunya Central (17 dagost),
i clourà el cicle Bruno Oro Quartet amb un concert homenatge a Frank Sinatra. Torna el Festival Poesia i +
al Maresme Caldes d'Estrac. Fins al 16 de juliol Ja està en marxa la 12a edició del Festival Poesia i + , que
té lloc a Caldes dEstrac i en altres municipis del Maresme, com ara Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres,
Mataró, Sant Vicenç de Montalt i Dosrius. El programa, dedicat enguany a Palau i Fabre, inclou les percussions
desbocades de Coetus (divendres, 23 h), els versos punyents de Fadwa Suleiman (13 de juliol, 20.30 h),
Rosalía i Refree interpretant 'Los Ángeles' (14 de juliol, 22 h), un concert de Nico Roig (14 de juliol, 21 h),
una actuació de Lluís Homar i Clara Segura, que encarnaran la passió de Palau per Picasso (15 de juliol,
22.30 h), les il·luminacions de Rowan Ricardo Phillips (15 de juliol, 21.30 h) i la recuperació de la nostra tradició
musical de 'Càntut' (16 de juliol, 21.30 h), entre daltres. 15 anys del festival de curtmetratges Fascurt El
Masnou. Fins al 8 de juliol La platja dOcata i ledifici Ca nHumet del Masnou són lescenari de la 15a edició
del festival de curtmetratges Fascurt . Després de les projeccions, que tindran lloc a partir de les 22 h, la festa
seguirà amb actuacions musicals, activitats formatives i cicles especials . 37è Festival Internacional de Música
Pau Casals Auditori Pau Casals. Del 13 al 24 de juliol Comença el 37è Festival Internacional de Música Pau
Casals amb un nou impuls i més notorietat internacional. El Festival estrena un nou director artístic, Berbard
Meillat, musicòleg i expert internacional de lobra de Pau Casals. Entre el 13 i el 24 de juliol, se celebraran set
concerts dedicats als compositors més estimats per Casals amb diversos músics que van ser propers al
Mestre o que en són hereus de manera indirecta. Inauguraran el Festival el violoncelista Alban Gerhardt i el
pianista Steven Osborne. Els seguiran Amandine Beyer and Gli Incogniti, el violinista Renaud Capuçon
acompanyat al piano per Guillaume Bellom, Benjamin Alard, que tocarà l'orgue de l'església parroquial del
Vendrell, el pianista Richard Goode, l'Orquestra de Camerata XXI amb Jean-Bernard Pommier al piano i es
clourà amb el Ouatiur Zaïde amb Eric Le Sage al piano. Beaware of Pity (La impaciència del cor). Festival
Grec Teatre Lliure- Sala Fabià Puigserver. 8 i 9 de juliol Aquest cap de setmana serà l'única oportunitat per
veure un dels imprescindibles del Festival Grec : '" Beaware of pity' (La impaciència del cor), el muntatge que
Simon McBurney dirigeix en una feliç conxorxa entre la companyia britànica Complicité i l'alemanya
Schaubühne. En aquesta versió particular de 'La impaciència del cor' de Stefan Zweig, que combina els
recursos del vídeo i el teatre, el diàleg i la narració creant un espectacle que és com una pel·lícula trepidant,
la reflexió gira a l'entorn de la idea de la compassió i la capacitat de fer-se càrrec del dolor aliè. Vijazz Penedès
Vilafranca del Penedès. 7, 8 i 9 de juliol Vilafranca del Penedès acull la desena edició del Banc Sabadell
Vijazz Penedès . L espectacle Jazz - The Story, un viatge per la historia del jazz de la ma duna banda formada
pels maxims exponents del jazz internacional, inaugurarà el festival. Completen el cartell noms de resso
internacional com Dianne Reeves , Christian Scott aTunde Adjuah o The JBs James Brown Original Band
. A mes, dins de la Fira de vins i caves , els visitants podran tastar fins a 300 referencies procedents duna
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quarantena dels millors cellers del Penedes .

Més continguts de
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Festival de poesía : Poesia i +
Viernes, 7 de julio de 2017
Festival de poesia a les poblacions maresmenques de Caldes d'Estrac, Mataró, Dosrius, Sant Andreu de
Llavaneres, Canet de Mar i Arenys de Mar. Del 6 al 16 de juliol. A Mataró, el 7 de juliol. El festival de la Fundació
Palau sencarrega de fer arribar poetes, músics i artistes a indrets de la comarca amb encant. Enguany el
centenari del poeta Josep Palau i Fabre vertebrarà una programació hereva de la seva gosadia i curiositat.
A Mataró podrem fer un recorregut poeticomusical per dos espais, deixant-nos endur per les paraules i els
acords duna nit destiu. La primera aturada al viatge serà a La Riera, davant l'Ajuntament, amb la participació
d'Alenky, un quartet peculiar 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 dOriol Sauleda. Al mateix
espai podrem gaudir de les paraules de Guim Valls i Maria Sevilla amb el seu gamberrisme literari de Dents
del segle. La nit de lletres i música acabarà al Pati de Can Marchal amb un convit a endinsar-nos en l'univers
dEl pèsol feréstec, que presenten nou disc, Treurens robins. Tot seguit arribarà el gran moment de la nit amb
Coetus, la primera orquestra de percussió ibèrica, que a Mataró venen amb Pau Riba, que farà un homenatge
a Palau i Fabre. + info 7 de juliol, Mataró [entrada lliure] 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. Organitzen: Fundació Palau i Ajuntament
de Mataró Publicat per http://culturamataro.cat/ca/agenda/article/poesia-i-8385
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Mataró repeteix participació al 'Poesia i +' amb un homenatge a Palau i Fabre
Jueves, 6 de julio de 2017
El 7 de juliol al vespre es podran veure quatre propostes musicals i poètiques, de les quals destaca el concert
de Coetus i Pau Riba Mataró torna a ser una de les seus del Festival Poesia i +, originari de Caldes d'Estrac,
i que l'any passat ja va aterrar a la capital de la comarca. Així, el 7 de juliol, a partir de les 20 h., es podran
veure quatre propostes musicals i poètiques entre les quals destaca el concert de Coetus i Pau Riba. Després
que la passada edició el Festival Poesia i + s'obrís a més poblacions de la comarca, la 12ª edició oferirà
espectacles i concerts a Caldes, Canet de Mar, Dosrius, Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Mataró,
del 6 al 16 de juliol. RECORREGUT POÈTIC-MUSICAL En el marc de la celebració de l'Any Palau i Fabre,
'la figura de l'Alquimista' vertebrarà una programació que vol ser hereva del seu llegat. Roger Mas, Lluís Homar
i Clara Segura, Rosalía i Refree, Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman i Càntut o Joana
Gomila són alguns dels artistes que passaran pel festival, un dels més actius i innovadors de creació poètica
i artística contemporània. "El 7 de juliol, a Mataró, l'espectador podrà gaudir d'un recorregut poètic-musical
per dos espais des de les vuit del vespre fins les 12 de la nit", expliquen des de l'organització. La primera
parada del viatge serà a La Riera, davant l'Ajuntament, amb la participació d'Alenky, un quartet format per
Marc Egea a la viola, Manu Sabaté a la gralla i clarinet baix, Joan Antoni Pich al violoncel i Arnau Obiols a la
bateria, acompanyats per les paraules d'Oriol Sauleda. En el mateix espai, la música donarà pas a les paraules
de Guim Valls i María Sevilla amb el seu 'gamberrisme literari' de 'Dents del segle". HOMENATGE A PALAU
La nit de lletres i música acabarà al Pati de Can Marchal amb una invitació a endinsar-se en l'univers de El
Pèsol Feréstec, que presenten nou disc, 'Treure'ns robins". A continuació arribarà el gran moment de la nit
amb Coetus, la primera orquestra de percussió ibèrica, que a Mataró estaran acompanyats de Pau Riba,
disposat a rendir homenatge a Palau i Fabre. Aprofitant la celebració de l'Any Palau, la nova campanya vol
ser un homenatge a la seva obra i la relació íntima i personal que va establir amb la poesia. "Una relació on
la nuesa es torna ineludible i on la riquesa de la diversitat s'expressa en tota la seva plenitud", anuncia el
festival. Amb la poesia per bandera i amb un dels versos més cèlebres de Palau i Fabre, "Jo em donaria a
qui em volgués", la direcció del festival -composta per Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Almeda- llança de
nou el crit de guerra clàssic: "Més Poesia, si us plau". Més notícies de Mataró en l'edició local d'EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA
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Un divendres de Poesia i + a Mataró
Jueves, 6 de julio de 2017
Mataró repeteix aliança amb el Festival Poesia i + amb una proposta quàdruple pel vespre i la nit d'avui
divendres. El festival poètic, originari de Caldes d'Estrac, porta a Mataró quatre propostes musicals i poètiques
entre les quals destaca el concert de Coetus i Pau Riba. Després que la passada edició el Festival Poesia
i + sobrís a més poblacions de la comarca, la 12a edició oferirà espectacles i concerts a Caldes dEstrac,
Canet de Mar, Dosrius, Arenys de Mar, Llavaneres i a 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. Doble ració avui divendres El 7 de juliol, a
Mataró, lespectador podrà gaudir dun recorregut poeticomusical per dos espais de les 20 h fins a les 24 h.
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 Oriol Sauleda . Al mateix espai, la música donarà
pas a les paraules de Guim Valls i Maria Sevilla amb el seu gamberrisme literari de Dents del segle. La nit
de lletres i música acabarà al Pati de Can Marchal amb un convit a endinsar-se en l'univers d El pèsol feréstec
, que presenten nou disc, Treurens robins. 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. El músic maresmenc Pau Riba és el gran reclam de la nit mataronina [embedded content]
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Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura encapçalen el cartell de Poesia i +
Jueves, 6 de julio de 2017
El festival sestén a 6 municipis del Maresme i celebra el centenari de Palau i Fabre Segura i Homar capgros.
com La 12a edició de Poesia i + oferirà espectacles i concerts a sis municipis del Maresme entre el 6 i el
16 daquest mes de juliol. El certamen, promogut per la Fundació Palau de Caldes dEstrac, vertebra un
programa ambiciós que pretén heretar la gosadia i curiositat del creador de la Fundació, el poeta Josep Palau
i Fabre, en motiu del centenari del seu naixement. El festival Poesia i + denguany presenta prop duna trentena
de muntatges que es distribuiran, a més de Caldes dEstrac, pels escenaris de Canet de Mar, Dosrius, Arenys
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Mataró. De dijous a diumenge, entre els dies 6 i 16 de juliol, passaran
per la comarca noms de la talla de Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura. Completen el cartell altres
artistes com Rosalía i Refree, Coetus, Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman, Càntut, Joana
Gomila i Hilari de Cara, amb lobjectiu de difondre la creació poètica i la passió per la poesia, així com la seva
conjugació amb altres arts escèniques. Any Palau i Fabre Josep Palau i Fabre (1917-2008) va ser un poeta,
dramaturg, assagista, narrador, traductor, crític i expert de Picasso; un dels més destacats escriptors catalans
de la segona meitat del segle XX i creador de la Fundació Palau. Aprofitant la celebració del centenari del seu
naixement, Poesia i + ha renovat la imatge del festival i ha convertit la figura de Palau i Fabre en leix vertebrador
de la seva programació. De fet, alguns espectacles del programa, com el Lluís Homar i Clara Segura o el
de Coetus i Pau Riba, són un homenatge directe a la seva obra i a la relació íntima i personal que sestableix
amb la poesia, una relació on la nuesa es torna ineludible i on la riquesa de la diversitat sexpressa en tota la
seva plenitud. La direcció del festival, encapçalada per Pere Almeda, Mireia Calafell i Martí Sales, ha llançat
el crit + poesia si us plau en record dun dels versos més cèlebres de Palau i Fabre, Jo em donaria a qui em
volgués, que serveix de fil conductor de la campanya promocional de la nova edició de Poesia i +. Els artistes
més destacats Roger Mas Escola de Teixits de Punt. Canet de Mar. Dijous 6 de juliol a les 22h. El dolor
de la bellesa. El cantautor solsonenc va presentar el seu nou llibre que conté totes les seves lletres i fragments
en prosa de la seva vida i reflexions de tota mena. Ho farà de la mà de tres grans còmplices: Bikimel, Eduard
Escoffet i Laia Martínez López. Coetus i Pau Riba Can Marchal. Mataró. Divendres 7 de juliol a les 23h.
Coetus, la primera orquestra de percussió ibèrica, actuarà acompanyada de Pau Riba per interpretar un
homenatge a Palau. Rosalía i Refree Fundació Palau. Caldes dEstrac. Divendres 14 de juliol a les 22h.
Los Ángeles. El duo format per la cantautora barcelonina i el músic Raül Fernández (Refree) interpreta el seu
debut, un disc que combina el flamenc amb lexperimentació. Rowan Ricardo Phillips Fundació Palau.
Caldes dEstrac. Dissabte 15 de juliol a les 21.30h. He deixat al paper tota la sang. El poeta novaiorquès és
mostra de la internacionalització del festival. La seva potència lírica serà acompanyada dels versos de Juana
Adock i del bateria Ramon Prats. Lluís Homar i Clara Segura Fundació Palau. Caldes dEstrac. Dissabte

103 / 149

Capgros.com
http://www.capgros.com/maresme/lluis-homar-i-clara-segura-encapcalen-el-cartell-de_710231_102.html

Jue, 6 de jul de 2017 18:42
Audiencia: 1.676
VPE: 5

Ranking: 4
Página: 2

Tipología: online

15 de juliol a les 22.30h. Estimat Picasso. Ambdós actors posen en escena tot allò que, probablement, Palau
i Fabre i Jacqueline Picasso shaurien volgut dir però mai van arribar a dir-se.
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Mataró repite participación en el 'Poesia i +' con un homenaje a Palau i Fabre
Jueves, 6 de julio de 2017
El 7 de julio, a partir de las 20 h., en Mataró se podrán ver cuatro propuestas musicales y poéticas Mataró
volverá a ser una de las sedes de la programación del Festival Poesía y +, originario de Caldes d'Estrac. El
7 de julio, a partir de las 20 h., en Mataró se podrán ver cuatro propuestas musicales y poéticas entre las que
destaca el concierto de "Coetus" y Pau Riba. Después de que la pasada edición el Festival Poesía y + abriera
a más poblaciones de la comarca, la 12ª edición ofrecerá espectáculos y conciertos en Caldes, Canet de Mar,
Dosrius, Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres y en Mataró, del 6 al 16 de julio. RECORRIDO POÉTICOMUSICAL Dentro de la celebración del Año Palau i Fabre, la figura del Alquimista vertebrará una programación
que quiere ser heredera de su legado. Roger Mas, Lluís Homar y Clara Segura, Rosalía y Refree, Rowan
Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman y Càntut o Joana Gomila son algunos de los artistas que
pasarán por el festival, uno de los más activos e innovadores de la creación poética y artística contemporánea.
"El 7 de julio, en Mataró, el espectador podrá disfrutar de un recorrido poético-musical por dos espacios desde
las 20 h. hasta las 24 h.", explican desde la organización. La primera parada del viaje será en La Riera, ante
el Ayuntamiento, con la participación de Alenky, un cuarteto formado por Marc Egea a la viola, Manu Sabaté
a la gralla y clarinete bajo, Joan Antoni Pich al violonchelo y Arnau Obiols a la batería, acompañados en la
palabra de Oriol Sauleda. En el mismo espacio, la música dará paso a las palabras de Guim Valls y María
Sevilla con su gamberrismo literario de "Dents del segle". HOMENAJE A PALAU I FABRE La noche de letras
y música acabará en el Pati de Can Marchal con una invitación a adentrarse en el universo de El pèsol feréstec,
que presentan nuevo disco, "Treure'ns robins". A continuación llegará el gran momento de la noche con
"Coetus", la primera orquesta de percusión ibérica, que en Mataró estarán acompañados de Pau Riba,
dispuesto a rendir homenaje a Palau i Fabre. Aprovechando la celebración del Año Palau i Fabre, la nueva
campaña quiere ser un homenaje a su obra y la relación íntima y personal que se establece con la poesía.
"Una relación donde la desnudez se vuelve ineludible y donde la riqueza de la diversidad se expresa en toda
su plenitud", anuncia el festival. Con la poesía por bandera y con uno de los versos más célebres de Palau
i Fabre, "Jo em donaria a qui em volgués", la dirección del festival -compuesta por Mireia Calafell, Martí Sales
y Pere Almeda- lanza de nuevo el grito de guerra del festival: "+ POESIA SI US PLAU". Más noticias de
Mataró en la edición local de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

105 / 149

Ara Balears
http://m.ara.cat/cultura/Poesia-festival-atrevit-curios_0_1827417269.html

Jue, 6 de jul de 2017 00:04
Audiencia: 6.235
VPE: 39

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Poesia i +, un festival atrevit i curiós
Jueves, 6 de julio de 2017
Nascut a la Fundació Palau de Caldes dEstrac, el festival Poesia i + es torna a escampar per diverses
poblacions del Maresme des davui mateix fins al 16 de juliol, a través duna vintena llarga dactes, entre els
quals hi ha recitals dAlbert Balasch, Núria Martínez-Vernis, diàlegs com el de Fina Birulés i Joana Masó i
concerts de Pau Riba i Coetus, Roger Mas, Nico Roig i Rosalía & Raül Fernández Miró. Codirigit per Mireia
Calafell, Martí Sales i Pere Almeda, el Poesia i + 2017 homenatjarà els cent anys del naixement de Josep
Palau i Fabre a través duna programació hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. Entre els actes
daquesta primera setmana destaca el concert-recital de Roger Mas, Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martínez
López (6 de juliol, 22 h, Canet de Mar); la presentació del nou disc dEl Pèsol Feréstec (7 de juliol, 22 h, Mataró);
el concert de Víctor Obiols (8 de juliol, 20.45 h, Sant Andreu de Llavaneres), i lactuació de Joana Gomila, una
de les sorpreses musicals de lany passat gràcies al disc Folk souvenir (9 de juliol, 22.30 h, Dosrius). La segona
setmana del festival el Poesia i + sinstal·la a la Fundació Palau de Caldes dEstrac. Hi ha programats un recital
de Vicenç Altaió, Lart del desdir, i un altre de lactriu siriana Fadwa Souleimane (13 de juliol, 19.45 h), el concert
de Nico Roig i Rosalía & Raül Fernández Miró (14 de juliol, 21 h) i lespectacle Estimat Picasso , a càrrec de
Lluís Homar i Clara Segura (15 de juliol, 22.3
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Poesia i +, un festival atrevit i curiós
Jueves, 6 de julio de 2017
LITERATURA El festival es torna a escampar per diverses poblacions del Maresme a través duna vintena
dactes
JORDI NOPCA Barcelona Actualitzada el 06/07/2017 00:00
LITERATURA
Nascut a la
Fundació Palau de Caldes dEstrac, el festival Poesia i + es torna a escampar per diverses poblacions del
Maresme des davui mateix fins al 16 de juliol, a través duna vintena llarga dactes, entre els quals hi ha recitals
dAlbert Balasch, Núria Martínez-Vernis, diàlegs com el de Fina Birulés i Joana Masó i concerts de Pau Riba
i Coetus, Roger Mas, Nico Roig i Rosalía & Raül Fernández Miró. Codirigit per Mireia Calafell, Martí Sales
i Pere Almeda, el Poesia i + 2017 homenatjarà els cent anys del naixement de Josep Palau i Fabre a través
duna programació hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. Entre els actes daquesta primera
setmana destaca el concert-recital de Roger Mas, Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martínez López (6 de juliol,
22 h, Canet de Mar); la presentació del nou disc dEl Pèsol Feréstec (7 de juliol, 22 h, Mataró); el concert de
Víctor Obiols (8 de juliol, 20.45 h, Sant Andreu de Llavaneres), i lactuació de Joana Gomila, una de les
sorpreses musicals de lany passat gràcies al disc Folk souvenir (9 de juliol, 22.30 h, Dosrius). La segona
setmana del festival el Poesia i + sinstal·la a la Fundació Palau de Caldes dEstrac. Hi ha programats un recital
de Vicenç Altaió, Lart del desdir, i un altre de lactriu siriana Fadwa Souleimane (13 de juliol, 19.45 h), el concert
de Nico Roig i Rosalía & Raül Fernández Miró (14 de juliol, 21 h) i lespectacle Estimat Picasso , a càrrec de
Lluís Homar i Clara Segura (15 de juliol, 22.30 h).
Més continguts de
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FESTIVAL POESIA I + 2017. DEL 6 AL 16 DE JULIOL.
Jueves, 6 de julio de 2017
Omplim de versos els jardins de vora el mar
&#8220;Cada estiu, la Fundació Palau i Fabre capitaneja la irradiació poètica més important de fora la capital
i s&#8217;encarrega de fer arribar els millors poetes, músics i artistes als indrets amb més encant. Enguany,
el centenari del genial poeta Josep Palau i Fabre vertebrarà una programació hereva de la seva gosadia i
curiositat insadollables. Amb la intenció d&#8217;escampar arreu la passió per la poesia i la seva hibridació
amb les arts, el Poesia i + 2017 tornarà a ser un mostrari de creativitats desbordants: qui es pot resistir a la
veuarra d&#8217;en Roger Mas, als seus versos que reverberen? Qui es perdria en Lluís Homar i la Clara
Segura fent un dels textos més bells de Palau i Fabre, &#8216;Estimat Picasso&#8217;? Qui no es rendiria
davant de l&#8217;Ursonate Karaoke dels Cabo San Roque, una posada al dia de l&#8217;avantguarda més
potent?&#8221;
Llocs: Fundació Palau i altres llocs de Caldes d&#8217;Estrac i altres localitats del Maresme (Arenys de Mar,
Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Mataró i Dosrius.)
+ GOOGLE CALENDAR+ EXPORTAR ICAL
DETALLS
Inici:
juliol 6 @ 12:00 pm
Finalització:
juliol 16 @ 11:30 pm
Esdeveniment Categories:
Any Palau i Fabre, Poesia i +
ORGANITZADORS
Fundació Palau
Ajuntament Caldes d&#8217;Estrac
RECINTE
Fundació Palau
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Carrer Riera, 54
Caldes d&#8217;Estrac, Barcelona 08393 Espanya + Mapa de Google
Telèfon:
+34 937 913 593
Web:
www.fundaciopalau.cat
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'Poesia i +', un festival d'irradiació poètica
Jueves, 6 de julio de 2017
Josep Palau i Fabre (1917-2008), cèlebre poeta i enamorat de l&#8217;art i les avantguardes, feia tots els
estius uns recitals desenfadats a &#8216;Caldetes&#8217; &#8211; població on va passar els últims anys de
la seva vida- amb la companyia dels seus amics. La idea va menar amb el festival &#8216;Poesia i +, una
proposta que coordina la seva fundació homònima amb l&#8217;objectiu de reivindicar la poesia i les seves
hibridacions.
Enguany el certamen se celebrarà del 6 al 16 de juliol a sis municipis del Maresme i comptarà amb algunes
localitzacions tant excepcionals com el pou de glaç de Canyamar -un monument del s.XVII a Dosrius- en el
qual tindrà lloc l&#8217;espectacle &#8216;Jo em donaria a qui em volgués&#8217;, un homenatge a la figura
de Palau i Fabre amb l&#8217;actor Miquel Gelabert i l&#8217;acordionista Jaume Mallofré "que amb veu i
música faran créixer les coses tot dient-les"; el Mercat Municipal d&#8217;Arenys de Mar que acollirà la instal·
lació escènica 'Tiberi' el mateix 9 de juliol a càrrec de la companyia Nyamnyamnyam; o ca l&#8217;Alfaro una casa d&#8217;estiueig modernista de Sant Andreu de Llavaneres- en la qual Víctor Obiols, el 8 de juliol,
presentarà un espectacle de poesia cantada seguint les pautes de la cançó popular contemporània i la lírica
catalana del segle passat, amb poemes de la poesia clàssica, així com Verdaguer, Maragall i ni més ni menys
que Palau i Fabre.
Amb un total de 27 espectacles destaquen produccions pròpies com 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 l&#8217;obra de Palau, l&#8217;obra titulada &#8216;Estimat
Picasso&#8217; es representarà el divendres 14 a les 22.30h a la mateixa seu de la fundació.
Un altre plat fort del Poesia i + arribarà divendres 14, amb l&#8217;espectacle 'El desig pregon' (20h) de
Marçal Font Espí, producte del taller d&#8217;iniciació a la recitació i a Palau i Fabre que el poeta ha fet amb
els interns de la presó de Quatre Camins. Aquest anirà prosseguit d&#8217;un concert del &#8216;pop
interiorista&#8217; de Nico Roig (21h) i un tercer concert de flamenc d&#8217;avantguarda experimental
protagonitzat per Rosalía & Raül Refree (22h), que portaran al públic una selecció de texts que parlen de la
mort a través de tangos, coples, &#8216;saetes&#8217; i seguidilles.
El dijous 13 de juliol podràs gaudir dels versos d&#8217;Artaud, traduïts per Palau i recitats per Vicenç Altaió
en una "experiència que promet ser demiúrgica" batejada com &#8216;L&#8217;art del desdir&#8217; (a les
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19:45h) i &#8216;Totes les nits incendiades&#8217; en el qual el pianista Agustí Fernández, la ballarina Roser
López Espinosa i la poetessa Núria Martínez Vernis filaran les tres disciplines en un sol espectacle (21:30h).
Entre moltes de les propostes que no et pots perdre hi ha el concert de Roger Mas per presentar el seu llibre
&#8216;El dolor de la bellesa&#8217; acompanyat de Bikimel, Laia Martínez López i Eduard Escoffet; la
presentació del disc d&#8217;&#8217;El pèsol feréstec' amb la veu de la poetessa Maria Cabrera o un concert
de Coetus -banda que es pregona com &#8216;la primera orquestra de percussió ibèrica&#8217;- i que anirà
acompanyada a l&#8217;escenari del llegendari Pau Riba.
A més a més, l'organització del festival ha posat a disposició de tots els amants de la poesia una bústia
telefònica en la qual podràs escoltar un poema aleatori de Palau i Fabre recitat per un dels artistes de l&#8217;
edició. Així que truca al 632 649 842 i frueix d&#8217;aquest petit moment de plaer a cau d'orella!
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Agenda. Festival Poesia i + de la Fundació Palau
Jueves, 6 de julio de 2017
Festival Poesia i +, organitzat per la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, en l'any que se celebra el centenari
del naixement de Josep Palau i Fabre. El festival té lloc a Caldes d'Estrac i a diverses poblacions del Maresme.
Més informació al web del Festival Poesia i +.
* Amb el carnet de soci de l'AELC es pot obtenir un 15% de descompte en les entrades.
PROGRAMA
Dijous 6 de juliol. Canet de Mar [entrada lliure]
21h LA CAÇA DE L'HOME, UNA TRAGÈDIA. Albert Balasch
22h EL DOLOR DE LA BELLESA. Roger Mas, Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martinez i Lopez
Divendres 7 de juliol. Mataró [entrada lliure]
20h ALENKY. Marc Egea i Oriol Sauleda
21h DENTS DEL SEGLE. Maria Sevilla i Guim Valls
22h EL PÈSOL FERÉSTEC
23h COETUS + PAU RIBA
Dissabte 8 de juliol. St. Andreu de Llavaneres [entrada lliure]
20h LLENGUA DE MARE. Neus Borrell i Nuvola Vandini
20.45h SACRILEGIS. Víctor Obiols
Diumenge 9 de juliol. Arenys de Mar [entrada lliure]
20h TIBERI. Nyamnyam
21h ISABEL VINARDELL & ISABELLE LAUDENBACH
Diumenge 9 de juliol. Dosrius El Pou de Glaç (Canyamars) [entrada lliure]
21.30h JO EM DONARIA A QUI EM VOLGUÉS. Miquel Gelabert i Jaume Mallofré
22.30h JOANA GOMILA FOLK SOUVENIR
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Dijous 13 de juliol. Fundació Palau [entrada: 15¤]
19.30h URSONATE KARAOKE. Cabosanroque
19.45h L&#8217;ART DEL DESDIR. Vicenç Altaió
20.30h SÓN BOMBES, NO COLOMS. Fadwa Souleimane
21.30h TOTES LES NITS INCENDIADES. Agustí Fernández, Roser López Espinosa i Núria Martínez-Vernis
Divendres 14 de juliol. Fundació Palau [entrada: 18¤]
20h EL DESIG PREGON. Marçal Font i interns de Quatre Camins
21h NICO ROIG
22h LOS ÁNGELES. ROSALÍA & RAÜL REFREE
Dissabte 15 de juliol. Fundació Palau [entrada: 18¤]
19.30h PARAULES PEL TEMPS DE CRISI. Fina Birulés i Joana Masó
20.30h TINGUEM FE: EMOCIÓ, ÈPICA I POSTMODERNITAT. Unai Velasco, Berta García Faet i Sara Torres
21.30h HE DEIXAT AL PAPER TOTA LA SANG. Rowan Ricardo Phillips, Juana Adcock i Ramon Prats
22.30h ESTIMAT PICASSO. Lluís Homar i Clara Segura
Diumenge 16 de juliol. Fundació Palau [entrada: 15¤]
13h CANTAREM LA CANÇÓ MÉS BANAL. Compartir dona gustet
19.30h SUITE. Pepa Plana
20.30h NIT DE POETES. Antoni Clapés, Rubén Luzón i Sònia Moll
21.30h CÀNTUT
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Laia Martinez i López a POESIA I + (06.07.17)
Jueves, 6 de julio de 2017
Ha musicat Verdaguer com ningu&#769;. El seu disc amb la Cobla de Sant Jordi e&#769;s un cla&#768;ssic.
Te&#769; un corpus de canc&#807;ons que fa goig. Ara, despre&#769;s del seu darrer disc, el despullat
Irredempt, que ja anava al moll de l&#8217;os, el cantautor solsonenc Roger Mas es furga encara me&#769;
s i publica el llibre El dolor de la bellesa. Conte&#769; totes les seves lletres i fragments en prosa de la seva
vida i reflexions de tota mena: un be&#769; de de&#769;u de li&#769;rica de la bona. El presentara&#768;
acompanyat de la seva guitarra i de tres grans co&#768;mplices: la cantant Bikimel (que acaba de treure No
ben be&#769;, un disc de poemes musicats amb en Xavi Lloses), Eduard Escoffet (poeta i veu a Barba Corsini)
i Laia Marti&#769;nez Lo&#769;pez (poeta i cantant a Jansky). Canc&#807;ons i poemes, cantants i poetes:
la conxorxa perfecta per celebrar la primera nit a la fresca del festival.
Escola de Teixits de Punt (Plac&#807;a Indu&#769;stria, 1)
[entrada lliure]
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12th Poesia i + Festival
Jueves, 6 de julio de 2017
De dijous 6 juliol 2017 a diumenge 16 juliol 2017
12th Poesia i + Festival
Arenys de MarCaldes d'EstracCanet de MarDosriusMataróSant Andreu de Llavaneres
Caldes d&#8217;Estrac, Mataró, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Dosrius, Arenys de Mar
Program and ticket sales: www.poesiaimes.cat
Dates: From July 6 to 16
Venue and address: unique and singular spaces chosen to enjoy poetry, music and the Mediterranean
landscape
Type of music: poetry and multidisciplinary
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La poesia per bandera
Miércoles, 5 de julio de 2017
Imatge del festival Poesia i + 2017. al crit de més poesia si us plau! i al vers de Jo em donaria a qui em volgués.
Comença el Festival Poesia i +, que impulsa la Fundació Palau de Caldes dEstrac i que enguany sestén a
més poblacions del Maresme: Canet de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar i Dosrius.
Del 6 al 16 de juliol, el festival oferirà gairebé una trentena despectacles poètics, en formats diversos, del
recital al concert, de lespectacle a la performança. Passaran per aquest dotzè festival Roger Mas, Lluís Homar
i Clara Segura, Rosalía i Refree, Coetus, Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman, Càntut,
Joana Gomila, El Pèsol Feréstec i Cabosanroque, entre més. Tot plegat forma part dels actes de l Any Palau
i Fabre . És per això que els responsables del festival (Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Almeda) han volgut
que les propostes, més que mai, es vinculessin amb la figura de lalquimista, i han proposat una programació
que es vol hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. El 29 de maig, durant la festa de presentació
del festival a la llibreria Calders, ja es va intuir el risc subterrani que conté la programació, amb la improvisació
poètica brillant, arriscada, punxeguda, que van fer els poetes Núria Martínez-Vernis, Maria Sevilla, Oriol
Sauleda i Guim Valls (tots quatre participen en el Poesia i +). Hem demanat a Martí Sales, codirector del
festival, que ens expliqués en quins elements se sustenta el Poesia i + denguany i quins criteris generals en
vertebren el programa. Una de les nostres dèries diu és de fer producció pròpia i no únicament ser aparador.
Però això requereix planificació i més coses. Enguany ho hem aconseguit en tres espectacles. El fet dincidir
en la creació canvia el to del festival, que es converteix en una fàbrica de creació. Una primera producció és
Totes les nits incendiades , en què hem demanat al pianista Agustí Fernández, la ballarina Roser López
Espinosa i la poetessa Núria Martínez-Vernis que fessin una sessió dimprovisació a partir de lobra de Palau
i Fabre. La voluntat és de fer esca per a encendre focs nous. I també hem proposat la improvisació, però a
partir dobra pròpia, en He deixat al paper tota la sang , amb el poeta novaiorquès Rowan Ricardo Phillips i la
poetessa mexicana Juana Adcock, que posem de costat. Juntament amb la proposta de la siriana exiliada a
París, Fadwa Souleimane, Són bombes, no coloms , aconseguim un altre propòsit, internacionalitzar el festival.
Continua Martí Sales: Aquests últims anys, en la cultura catalana hi ha hagut una mena de malentès transversal,
sobretot des de làmbit institucional, que fomenta que la defensa de la cultura catalana es faci des de la cultura
catalana. Això, tradicionalment, no ha estat pas així. Els grans poetes catalans han estat traductors i han
viscut a fora Cal créixer amb els altres, perquè les cultures isolades es moren. Per això portem poetes de fora
daquí, tres veus molt diferents i molt potents des de la seva lírica i cultura. I aquest és el camí que volem
nodrir. Perquè la internacionalització dels festivals no només ha de ser una realitat a les capitals. Per una
altra banda, tot el programa està molt bé. La nostra ambició és que la gent faci confiança al festival, com
passa amb Temporada Alta o en altre temps amb un segell editorial com Quaderns Crema. Que la gent vingui
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a ulls clucs, perquè, encara que no conegui una proposta, faci confiança a un festival que sap que ofereix un
programa de qualitat. És un festival de poesia on tenim cura de laspecte escènic, de lacció efímera. Tenim
en compte i investiguem noves maneres, trencadores, de dir poesia, perquè nhi ha moltes. Tot juga en un
festival i la riquesa de la poesia també recau en lescenificació. Els primers quatre dies de festival, els actes
es faran en els pobles que enguany entren per primera vegada en el Poesia i +, i hi haurà entrada lliure. Dijous,
doncs, sobre el festival a Canet de Mar amb La caça de lhome, una tragèdia , dAlbert Balasch, i després Els
dolors de la bellesa , amb Roger Mas, Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martínez López. Continuarà divendres
a Mataró, dissabte a Sant Andreu de Llavaneres i diumenge a Arenys de Mar i Dosrius. A partir del dia 13, la
programació ja es farà a la Fundació Palau de Caldes, amb un vespre-nit de bandera, amb Cabosanroque,
Vicenç Altaió, Fadwa Souleimane i la nit incendiada. Es tancarà el diumenge 16 amb la pallassa Pepa Plana,
la Nit de Poetes amb Hilari de Cara, Rubén Luzón i Sònia Moll i la percussió de Càntut per a acabar. Consulteune tota la programació . [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 entrevista amb Ramon Folch i el festival Poesia i +, a la portada de
VilaWeb Paper
Miércoles, 5 de julio de 2017
A ledició de VilaWeb Paper daquest dijous, que els subscriptors de VilaWeb ja es poden descarregar des de
dimecres a les deu del vespre, hi presentem una entrevista amb el biòleg Ramon Folch, que dóna el seu parer
sobre el procés dindependència i el debat constituent. A més, hi trobareu també un reportatge sobre el
festival Poesia i +, lanàlisi sobre labast del nou míssil nord-coreà (que pot arribar als Països Catalans) i una
informació sobre les raons per les quals no es podrà proclamar la independència el 3 doctubre, entre més. A
banda daixò VilaWeb Paper incorpora articles lopinió de Núria Cadenes i Pere Cardús. Els subscriptors de
VilaWeb poden descarregar el diari des del correu que els arriba de la redacció cada dia a les deu del vespre.
Si hi ha cap subscriptor que no rebi el correu, també pot accedir a VilaWeb Paper des daquesta
pàgina (recordeu que ací hi ha totes les instruccions). [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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Més poesia si us plau!
Miércoles, 5 de julio de 2017
Des que en Pere Almeda és al capdavant daquest festival, la imatge que anualment obre el festival no deixa
de sorprendre. Un graffiti amb les lletres encara regalimant, projeccions amb làser, i enguany, com a bandera,
la nuesa, i com a lema, un dels versos del poeta Josep Palau i Fabre: Jo em donaria a qui em volgués . La
nuesa dun cos voluminós femení de formes arrodonides, portant la poesia per bandera, entronca amb les
lletres arestades on shi llegeix: . Què tindrà aquesta imatge que ens recorda a la pintura al·legòrica, de
Delacroix La Llibertat guiant al poble. Ambdues criden a la revolució? Aquest 2017 el festival celebra el
centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, i ho fa prenent al poeta com a fil conductor. En cada posada
en escena shi reconeix una mica de Palau i Fabre. Del 6 al 16 de juliol. Dos caps de setmana llargs del mes
de juliol, amb peces disseminades per diferents espais del Maresme, una comarca, retrat del Mediterrani, que
acull amb naturalitat el festival, on loferta és diversa i molt enriquidora. Els diàlegs impossibles de la Jaqueline
Picasso i Palau Fabre en veu de Lluis Homar i Clara Segura. Poder oir Antonin Artaud en català per la mà
de Palau i Fabre i la veu de Vincenç Altaió. Els tangos, coples i saetes amb la veu de Rosalía i la guitarra,
de Raül Refree . Diàlegs entre filosofia i escriptura literària, entre Fina Birulés i Joana Masó . El triangle
sonor i visual, primera producció pròpia del festival, amb el pianista Agustí Fernández, la ballarina Roser
López Espinosa i la poeta Núria Martínez-Vernis que encendran com la pólvora els versos del poeta. I així
fins a 24 artistes vinguts darreu. Un festival destiu, mediterrani, inconformista i volgudament provocador, on
hi conviu el recital amb la música, la dansa amb la veu, el clown amb la lírica poètica i on una paella en vers
ens demostra que " Compartir dona gustet". Mostra de la cultura catalana i a lhora nou aparador que sobre
al món. Des daquest any amb presencia internacional, amb la poeta i actriu siriana Fadwa Souleimane , el
poeta novaiorquès Rowan Ricardo Phillips i la poeta mexicana Juana Adcock . , neix lany 2003 a Caldes
dEstrac, a la Seu de la Fundació Josep Palau i Fabre, encara en vida del poeta. Josep Palau i Fabre. Poeta,
dramaturg, contista i assagista i un dels especialistes més prestigiosos dàmbit mundial en la figura de Picasso.
Home vital i avantguardista. Després de 10 anys dexistència, lany 2013, El festival arrenca amb sàvia
nova, una nova generació en pren el relleu, redefinint la seva forma, sense perdren lessència del seu fundador.
Amb un nom heretat, Poesia i +, tres termes, més que un concepte. Una paraula que el defineix. Una vocal,
i que insta a seguir, i un signe que és infinit. El festival de fora de la capital va més enllà de la poesia, trencant
els motlles del camí poètic com diu el seu director. Redefinint el públic, cada cop més intergeneracional,
convertint-se en una cita obligada pels prescriptors. Aquest any 2017 reconegut, per la Generalitat i la Diputació,
Festival Estratègic pel seu interès i relat propi. El seu objectiu, estendre més enllà de les nostres fronteres la
passió per la poesia, i aquesta com a vincle amb lo social i amb lo cultural. , arremet contra la capitalitat,
desmembra els escenaris i traspassa la poesia, amb una programació, la denguany, duna creativitat
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desbordant. POESIA i + Festival destiu. Fundació Palau. Poesiaimes.cat 6-16 juliol 2017-07-04 Caldes
dEstrac / Mataró/ Dosrius/ St. Andreu de Llavaneres/ Canet de Mar/ Arenys de Mar
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Canet de Mar acull el tret de sortida del festival "Poesia i +"
Miércoles, 5 de julio de 2017
dimecres 05 de juliol del 2017 Foto: www.poesiaimes.cat Canet de Mar és un dels escenaris del Festival
Poesia i +. De nou, la nostra vila sha volgut sumar a aquest festival poètic que impulsa la Fundació Palau i
Fabre de Caldes dEstrac i que enguany és especial ja que celebra el centenari del naixement de Josep Palau
i Fabre i per això es vol homenatjar la seva figura. Canet de Mar acull demà els dos primers espectacles
daquest festival amb Albert Balasch i lespectacle La caça de lhome, una tragèdia i la música de Roger Mas,
Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martínez López amb "El dolor de la bellesa". Cada estiu, la Fundació Palau
capitaneja aquest festival poètic que des de fa uns anys té itinerància per diferents pobles del Maresme que
nacullen alguns dels seus espectacles. Enguany la programació del festival està vertebrada pel centenari del
naixement de Josep Palau i Fabre, autor poètic i crític dart que va esdevenir un dels principals experts en
lobra de Picasso. El festival vol servir dhomenatge a la seva obra i a la seva relació íntima i personal amb la
poesia. Hi passaran artistes com el músic, Roger Mas, o actors i actrius, com Lluís Homar i Clara Segura,
que seran protagonistes dalguns dels actes que shan programat per aquesta edició. Un dels directors del
Poesia i +, Martí Sales, ha destacat que lobjectiu del festival és promoure la poesia i que, enguany, han pogut
incorporar produccions pròpies i portar poetes estrangers per tal de fomentar el diàleg amb altres cultures.
Sales també ha destacat que el festival vol fer aflorar el fet poètic, més enllà de la poesia escrita i és que com
bé diu "hi ha molta poesia més enllà del vers", per això aposten per espectacles de música, teatre i
performances, entre altres. La nostra vila acull lespectacle La caça de lhome, una tragèdia que dóna el tret
de sortida al Festival Poesia i +. Es tracta dun espectacle on el poeta Albert Balasch presenta una versió
escènica dun dels seus llibres més destacats amb el que ha guanyat el Premi Gabriel Ferreter: La Caça de
lhome. A continuació serà el torn del cantautor, Roger Mas, que per primer cop actua a la nostra vila i ho fa
emmarcat com un dels actes daquest festival poètic. Actuarà acompanyat de Bikimel, Eduard Escoffet i Laia
Martínez amb un espectacle titulat El dolor de la bellesa tal com ha anomenat el darrer llibre que acaba de
publicar i que és un compendi de cançons, pensaments i reflexions al voltant de la seva obra. El festival
compta amb la participació de diversos pobles del Maresme. A banda de la nostra vila, també hi participen
Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes dEstrac, Dosrius i Mataró.
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El festival Poesia i + sinternacionalitza i es consolida al Maresme
Miércoles, 5 de julio de 2017
Del 6 al 16 de juliol, Caldes dEstrac i altres municipis del Maresme acolliran la 12a edició del Festival Poesia
i+, que comptarà amb una flamant nova imatge i una potent programació. Enguany, en el marc de lAny Palau
i Fabre, la figura de lAlquimista 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 comptarà amb la increïble veu den 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, lalegria de la Joana Gomila i la frescor
dEl pèsol feréstec, entre moltes altres coses.
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. Canet de Mar. Escola de Teixits Punt Dijous 6 de juliol. 21 h: La caça de lhome, una tragèdia
, amb Albert Balasch. 22 h: el dolor de la bellesa amb Roger Mas, Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martínez
López.
Mataró. Pati de Can Marchal Divendres 7 de juliol. 20 h: Alenky amb Marc Egea i Oriol Sauleda.
21 h: Dents del segle amb Maria Sevilla i Guim Valls. 22 h: El pèsol feréstec, presentaran el disc Treuren
robins. 23 h: Coetus + Pau Riba, Tres veus i 12 percussionistes amb instruments desconeguts, aconsegueixen
un desplegament espectacular on la tradició i el folklore es combinen amb nous llenguatges.
Llavaneres.
Parc de Ca LAlfaro Dissabte 8 de juliol. 20 h: Llengua de mare amb Neus Borrell i Nuvola Vandini. 20.45 h:
Víctor Obiols presenta el llibre-disc Sacrilegis .
Arenys de Mar. Mercat Municipal Diumenge 9 de juliol. 20
h: Tiberi, instal·lació escènica de Nyamnyam. 21 h: Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach presenten el disc
A solas . Dosrius. El Pou de Glaç Diumenge 9 de juliol. 21.30 h: Jo em donaria a qui em volgués, espectacle
per homenatjar Josep Palau i Fabre de Miquel Gelabert i Jaume Mallofré. 22.30 h: Joana Gomila presenta el
disc Folk Souvenir.
Caldes dEstrac. Fundació Palau Dijous 13 de juliol. Entrada: 15¤. 19.30 h: Ursonate
Karaoke , instal·lació de Cabosanroque. 19.45 h: Lart del desdir amb Vicenç Altaió. 20.30 h: Són bombes, no
coloms amb Fadwa Souleimane. 21.30 h: Totes les nits incendiades, produccions pròpies del festival, amb
Agustí Fernández, Roser López Espinosa i Núria Martínez-Vernis.
Caldes dEstrac. Fundació Palau
Divendres 14. Entrada: 18¤. 20 h: El desig pregon amb Marçal Font i interns de Quatre Camins. 21 h: Nico
Roig. 22 h: Los Ángeles amb Rosalía & Raül Refree.
Caldes dEstrac. Fundació Palau Dissabte 15 de
juliol. Entrada: 18¤. 19.30 h: Paraules pel temps de crisi amb Fina Birulés i Joana Masó. 20.30 h: Tinguem fe:
emoció, èpica i postmodernitat amb Unai Velasco, Berta García Faet i Sara Torres. 21.30 h: He deixat al paper
tota la sang amb Rowan Ricardo Phillips, Juana Adcock i Ramon Prats. 22.30 h: Estimat Picasso a càrrec de
Lluís Homar i Clara Segura.
Caldes dEstrac. Fundació Palau Diumenge 16 de juliol. Entrada: 15¤. 19.30
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h: Suite , a càrrec de Pepa Plana. 20.30 h: nit de poetes amb Antoni Clapés, Rubén Luzón i Sònia Moll. 21.30
h: Càntut de Sanjosex i Carles Belda. Articles relacionats 10 anys dEspais de Poesia dAlella amb els poetes
del Maresme Quaderns de la Font del Cargol publica La música i nosaltres, de Vicenç Pagès Jordà Primavera
cultural al Maresme Segon trimestre de les Músiques Tranquil·les Homenatge a Jordi Tardà i el Rock The
post appeared first on Tribunamaresme .
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Se celebra el centenari de Palau i Fabre amb una curiosa campanya a les
xarxes
Miércoles, 5 de julio de 2017
Redactor de RAC1 @victorendrino
Per celebrar el centenari del naixement de lescriptor Josep Palau i
Fabre , la Fundació Palau ha ideat una manera força curiosa de promocionar el festival Poesia i + denguany,
que se celebra entre el 6 i el 16 de juliol a Caldes dEstrac i altres municipis del Maresme. En podeu descarregar
el programa fent clic AQUÍ . Es tracta duna mena de viralització telefònica que té com a eix un número de
telèfon: el 632 649 842 .
Vols rebre 1 poema a cau d'orella? Des d'avui ja pots trucar al 632 649 842, la
bústia telefònica aleatòria del Poesia i +, i escoltar als i les artistes del festival d'enguany recitant el cèlebre
poema de Josep Palau i Fabre. Antoni Clapés, Guim Valls, Laia Malo, Maria Sevilla, Odile Arqué, Roger Mas,
Rubén Luzón, Sònia Moll, Nico Roig, Miquel Gelabert, Vicenç Altaió, Maria Sevilla... #mespoesiasiusplau
#poesiaimes A post shared by Fundació Palau (@fundaciopalau) on Jul 4, 2017 at 7:19am PDT
A laltra
banda es podrà sentir, cada vegada que shi truqui, la veu duna persona diferent dels que participaran al
festival, tot recitant Jo em donaria a qui em volgués , de Palau i Fabra. Daquesta manera, una mateixa persona
hi pot trucar i escoltarà aquest poema interpretat cada cop duna manera diferent. Entre algunes de les veus
que shi poden sentir hi figuren lactor Miquel Gelabert (En Jaume de Ventdelplà ), i el cantautor Roger Mas.
També participen al festival els actors Clara Segura i Lluís Homar, el músic Sanjosex (a través del projecte
Cantut al costat de Josep Belda) i la pallassa Pepa Plana. Aquí en teniu tres exemples dels poetes telefònics
. Si en voleu sentir més, hi haureu de trucar pel vostre compte.
Miquel Gelabert. Jo em donaria a qui em
volgués
00:00 00:42
Roger Mas. Jo em donaria a qui em volgués
00:00 00:42
Maria Sevilla.
Jo em donaria a qui em volgués
00:00
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Arranca la XII edición del Poesía i + desde Caldes dEstrac
Martes, 4 de julio de 2017
Siete poblaciones del Maresme participan en el festival que surge de la Fundació Palau i Fabre
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Poesia i +
Martes, 4 de julio de 2017
Nova edició del , que aquest any s'escampa per diverses poblacions del Maresme. L'edició homenatja el poeta
Josep Palau i Fabre (un dels lemes del festival és un vers seu: " Jo em donaria a qui em volgués ") i, com
sempre, mescla la cosa purament poètica amb el flirteig transdisciplinari. Una degustació del festival podria
incloure la poeta i actriu Fadwa Souleimane , siriana refugiada a París; o el xou del novaiorquès Rowan Ricardo
Phillips i la mexicana Juana Adcock acompanyats per la bateria de Ramon Prat s; o Dents del Segle , el recital
de Maria Sevilla i Guim Valls. Per fer justícia al signe positiu del títol, també hi ha arts escèniques, xerrades
i algun ritual, tot i que l'aposta del festival és per a la música. Entre d'altres, es podrà escoltar El pèsol feréstec
, que ara incorpora les paraules de Maria Cabrera; o propostes que homenatgen la cançó tradicional, com la
de Joana Gomila o Càntut , a més del col·lectiu Compartir dona gustet. Podeu consultar tota la programació
al següent enllaç . Irene Pujadas publicat el 04/07/2
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Mireia Calafell co-directora del festival poesia i +
Martes, 4 de julio de 2017
Mireia Calafell co-directora del festival poesia i +
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Torna el Poesia i + de la Fundació Palau
Lunes, 3 de julio de 2017
__
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Mataró participa per segon any consecutiu al Festival Poesia i + amb quatre
propostes musicals i poètiques
Lunes, 3 de julio de 2017
Coetus i Pau Riba són els principals reclams per a la cita mataronina del 7 de juliol
Mataró tornarà a ser
una de les seus de la programació del Festival Poesia i +, originari de Caldes dEstrac. El 7 de juliol, a partir
de les 20 h, a Mataró es podran 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 + sobrís a més poblacions
de la comarca, la 12a edició oferirà espectacles i concerts a Caldes dEstrac, Canet de Mar, Dosrius, Arenys
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i a 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. Mataró, 7 del 7 del 2017 El 7 de juliol, a Mataró, lespectador
podrà gaudir dun recorregut poeticomusical per dos espais de les 20 h fins a les 24 h. 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 dOriol Sauleda. Al mateix espai, la música donarà pas a les paraules de Guim
Valls i Maria Sevilla amb el seu gamberrisme literari de Dents del segle. La nit de lletres i música acabarà al
Pati de Can Marchal amb un convit a endinsar-se en l'univers dEl pèsol feréstec, que presenten nou disc,
Treurens robins. 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 sestableix amb la poesia. Una relació on la nuesa es torna ineludible
i on la riquesa de la diversitat sexpressa en tota la seva plenitud. Amb la poesia per bandera i amb un dels
versos més cèlebres de Palau i Fabre, Jo em donaria a qui em volgués, 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.
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Coetus i Pau Riba, entre les actuacions del Poesia i + programades a Mataró
Lunes, 3 de julio de 2017
Mataró tornarà a ser escenari del Festival Poesia i +, juntament amb altres poblacions del Maresme com
Caldes dEstrac, Sant Vicenç de Montalt o Canet de Mar. La cita, que se celebrarà entre els dies 6 i 16 de
juliol, arriba a la 12ena edició i comptarà amb una nova imatge i una potent programació. De fet, 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 comptarà amb la veu d'en Roger Mas; en Lluís Homar i la Clara Segura
encarnant la passió de Palau per Picasso; o Joana Gomila entre moltes altres propostes. A Mataró, el Poesia
i + arribarà el 7 de juliol i inclourà les actuacions d'Alenky, Dents del segle, El pèsol feréstec i Coetus i Pau
Riba. El director del festival, Pere Almeda, ha explicat que aquesta edició vol ser un motor per donar a conèixer
la poesia catalana. El festival es fa a lentorn de la figura clau de Josep Palau i Fabre i precisament en aquest
2017 que es commemora el centenari del seu naixement es fa un acte especial el 15 de juliol. Lluís Homar i
Clara Segura es posaran a la pell de Fabre i Jaquelin Picasso. El text de Estimat Picasso és un diàleg, escrit
pel mateix Palau i Fabre que indaga en la relació que tenien ambdós personatges, com ha explicat, de la seva
banda, Mireia Choya, La difusió i potenciació de la creació poètica i artística contemporània és un dels valors
més apreciats del Festival Poesia i+. El certamen s'ha presentat a la Fundació Palau i està dirigit per Mireia
Calafell, Martí Sales i Pere Almeda. Per a més informació, podeu consultar el web www.poesiaimes.cat .
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Torna el Festival Poesia i +
Lunes, 3 de julio de 2017
Canet de Mar participa també aquest any al Festival Poesia i +, que organitza Caldes d'Estrac i al qual s'han
anat sumant altres municipis del Maresme. Per Canet és el segon any, però el Festival arriba aquest 2017 a
la 12ena edició. Se celebra del 6 al 16 de juliol i llueix nova imatge i flamant programació.
Enguany, en el marc de l'Any Palau i Fabre, la figura de l'Alquimista vertebra una programació que es vol
hereva de la seva gosadia i curiositat. L'objectiu és escampar arreu la passió per la poesia. D'aquí que s'hagi
triat un cartell amb artistes passionals i punyents, com el nostre Lluís Homar, que juntament amb Clara Segura
encarnaran la passió de Palau i Fabre per Picasso. També Roger Mas, Albert Balasch o Joana Gomilla.
Canet obrirà el Poesia i +, aquest dijous 6 de juliol a les 21.00 hores al Pati del CRTTT - Escola de Teixits.
Gaudirem, com l'any passat, d'un doble programa de poesia i música, que promet ser igual d'excepcional.
Albert Balasch ens presenta la versió escènica del seu llibre de poemes La caça de l&#8217;home: una
tragèdia, acompanyat de la veu d&#8217;Oriol Genís. El llibre ha obtingut el Premi Gabriel Ferrater. Acte
seguit Roger Mas presenta El dolor de la bellesa, acompanyat de la seva guitarra i de tres grans co&#768;
mplices: la cantant Bikimel (que acaba de treure No ben be&#769;, un disc de poemes musicats amb en Xavi
Lloses), Eduard Escoffet (poeta i veu a Barba Corsini) i Laia Marti&#769;nez Lo&#769;pez (poeta i cantant a
Jansky). Canc&#807;ons i poemes, cantants i poetes: la conxorxa perfecta per celebrar la primera nit a la
fresca del festival.
La difusió i la potenciació de la creació poètica i artística contemporània és un dels valors més apreciats del
Festival Poesia i+, que dirigeixen Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Almeda. Aquest 2017 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. Una relació on la nuesa es torna
ineludible i on la riquesa de la diversitat s&#180;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;, el
Festival llança de nou el seu crit de guerra: + POESIA SI US PLAU, i omple de sentit el cartell d'aquest any.
Tota la informació del Festival la trobareu en aquest enllaç
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El genio a ojos del biógrafo
Domingo, 16 de julio de 2017
Le costó año y medio acercarse a Picasso, pero lo consiguió gracias a la intervención de su amigo Ferrán
Cañameras. En junio de 1947, el poeta catalán Josep Palau i Fabre se presentó por primera vez delante del
genio con la intención de estudiar su vida y su obra, reivindicar sus lugares fundamentales, los talleres en los
que trabajó, las personas que le rodearon. Y aunque no fue hasta casi dos décadas más tarde (1962) cuando
las visitas al pintor fueron asiduas, la historia entre ambos ya había comenzado. Esta relación entre el biógrafo
y el mito, que se convirtió en confiada amistad, generó documentos, fotografías y materiales que atesora la
Fundació Palau de Caldes d'Estrac y que ahora se muestran por primera vez en el centenario del nacimiento
del poeta. Y la coherencia cronológica ha hecho de Málaga y del Museo Casa Natal el punto de partida de
esta exposición que reúne más de un centenar de piezas del archivo personal de Palau. "Palau llega a ser
un poeta catalán importante de la segunda mitad del siglo XX pero es conocido internacionalmente por el
estudio que hace de Pablo Picasso, es uno de sus biógrafos más reconocidos", explica María Choya, directora
de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Con una beca del gobierno francés, el escritor se marchó a París
en su "autoexilio" en busca de Picasso y éste "llegó a tener confianza en Palau, no sólo porque ve que quiere
hacer un estudio real de su vida y de su obra, porque entiende que sus preguntas son para dar a conocer
mejor su trabajo, sino que también le deja hacer expertizajes de obra", comenta Choya y subraya que "Palau
hace un recorrido de los lugares picassianos, es un gran reivindicador del Picasso catalán, no sólo en
Barcelona, sino también en Gósol, Cadaqués y Horta de Sant Joan".
Además de dedicatorias y dibujos
nunca antes expuestos se muestra un pequeño óleo de 1888 Víctor Fernández es el comisario de la muestra
que se podrá visitar hasta el 8 de octubre en Málaga -y del 19 de octubre al 14 de enero en la Fundació Palau-.
Relata que este material se encuentra en el archivo y puede ser objeto de estudio para los investigadores,
pero nunca antes se había expuesto. "La ordenación de la muestra la ha hecho el propio Picasso, que le
escribió un día a Palau una especie de mapa de recorrido con los escenarios fundamentales en su vida",
afirma el comisario. De ahí que las primeras fotografías de Palau mira a Picasso , tras el autorretrato del
propio poeta fotografiado en el espejo, sea la Casa Natal y la plaza de la Constitución, donde se encontraba
la Escuela de Bellas Artes. De estos primeros años destaca un pequeño cuadro, Vista del puerto de Málaga
, considerada como el primer óleo del pintor malagueño, fechado en torno a 1888, cuando tenía 7 años. La
pieza corresponde a una colección particular de París. "Lo que sí es procedente del archivo y es la primera
vez que se expone es el certificado que hace el propio Picasso para Palau de esta pieza: " Sí esto es mío
" escribió", detalla el comisario. No sería ni la primera ni la última vez que Palau aprovechase sus visitas para
que el propio pintor autentificara obras atribuidas. "A Picasso le encantaba eso y a veces le ponía esto es
falso, esto es mío o muy mío", destaca Víctor Fernández que muestra cómo un retrato difundido por la revista
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La Gaceta Ilustrada como autorretrato de Picasso tiene manuscrita la aclaración del propio pintor. " Este
retrato no está hecho por mí, si no por mi condiscípulo Rius en la Escuela de la Lonja ". En Barcelona Palau
tuvo mucho interés en fijar dónde estuvo el primer taller que tuvo Picasso en su vida. "Son las únicas fotos
que existen, ahora es un hotel, ya no hay nada", comenta Víctor Fernández. El biógrafo también se interesó
mucho por el taller de Bateau-Lavoir en París, donde Picasso pintó las Señoritas de Avignon . "Palau le
pregunta cómo era el taller por dentro y Picasso le dibuja un esquema, son dibujos inéditos que no se había
expuesto jamás", afirma el comisario y subraya que "Palau lo conservaba todo, todo". Por eso también se
pueden ver los sobres de los revelados de las fotografías, los tiques de los viajes, las guías... "Entre sus
papeles hemos encontrado un Picasso hecho por Palau", dice el comisario. Y en los libros también hay un
retrato de Palau hecho por Picasso. "La mirada de Palau es la del biógrafo pero también tiene un componente
de fan, sabe que está delante del mito. Hay un frasco que contiene arena que dice que ha pisado Picasso,
tiene un punto fetichista", comenta Fernández. También cuenta que el día en el que se conocieron el pintor
le dedicó un libro. Veinte años después le dice que sigue conservando aquellos trazos, que no ha vendido la
pieza, que la guarda de forma incondicional y Picasso le hace otra al dorso. "Y ahora vuelve a traérmelo dentro
de veinte años más", le dijo. Pero ya no le dio la vida para tanto. La muestra concluye con los trabajos que
realizaron los artistas Antoni Tàpies, Luis Gordillo, Antonio Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos, Perejaume
y Joan Fontcuberta a partir de la fotografía tomada por el poeta al pintor malagueño, en esa que posa junto
a Jacqueline en Mougins en 1964.
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Més poesia, si us plau
Sábado, 15 de julio de 2017
Foto: Fundació Palau recomana Nit de poetes, que està emmarcada dins del Festival Poesia i + que organitza
la Fundació Palau. El centenari del naixement de Josep Palau i Fabre és l'eix vertebrador d'aquesta edició,
que vol ser un homenatge a la seva obra i a la relacio intima i personal amb la poesia. El diumenge 16 podrem
gaudir dels versos d'Antoni Clapés (Sabadell, 1948), Sònia Moll (Barcelona, 1974) i Rubén Luzón (València,
1982). L'acte serà presentat per Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Què: Nit
de poetes, dins del Festival Poesia i +. Quan: diumenge 16 a les 20:30 On: Fundació Palau. Carrer de la
Riera, 54 (Caldes dEstrac). Més informació . [embedded content]
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Reescrivint Palau i Fabre
Sábado, 15 de julio de 2017
El Festival Poesia i+ -dirigit per Pere Almeda, Mireia Calafell i Martí Sales -, que se celebra al Maresme i a
lepicentre de la Fundació Palau, a Caldes dEstrac, dedica aquest any del centenari del naixement de Josep
Palau i Fabre a destacar el seu esperit transgressor, innovador i líric. Coincidint amb els dies més intensos
del festival volem convidar-vos a rellegir i repensar la seva poesia de la mà dalguns dels poetes actuals més
renovadors. Un dels poemes més celebrats i recordats de Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008) és
Laventura , que a partir de cinc versions, traduccions, recreacions, dun emblemàtic poema d Arthur Rimbaud
, Sensation , esdevé alhora un homenatge i una recreació nova de lobra de lautor de les Il·luminacions . Com
en Imitació de Rosselló-Pòrcel , El lector invisible o El cordó umbilical , e scrits a partir de Bartomeu RossellóPòrcel o Carles Riba , Josep Palau i Fabre planteja el problema de la imitació i de la identitat. Sorpreses i
impactes Ara i aquí, com a homenatge creatiu dedicat a Josep Palau i Fabre, hem proposat a un bon nombre
de poetes de diverses generacion s, pròxims a la seva poètica radical, de triar i escollir una poema o text del
llibre Poemes de lAlquimista per tal de fer-ne una versió, recreació o transcreació personal. Algunes de les
obres de poetes com Dolors Miquel, Mireia Calafell o Ester Xargay , dedicades o inspirades en Palau i Fabre,
ja les coneixíem o havien sigut editades abans. La majoria, de Joan Noves, Vicenç Altaió, Víctor Sunyol, Antoni
Clapés, Anna Gual, Jaume C. Pons Alorda, Blanca Llum Vidal, Arnau Pons, Sònia Moll, Maria Sevilla o Meritxell
Cucurella-Jorba són fresques i ben recents, escrites i creades especialment per a aquesta ocasió. Alguns
poetes han escollit el mateix poema de Palau, com han fet Sunyol i Clapés. A més, l Eduard Escoffet nha fet
una recreació verbal i visual. El resultat del conjunt és àmpliament estimulant, sorprenent i, sovint, ben
impactant. La paraula de les dones és ben present i contundent. Us convidem, amb plaer, a compartir aquestes
noves versions, recreacions, relectures, nocturnes o festives, del gran clàssic, ben viu, que és Josep Palau i
Fabre. La sabata He donat el meu cor a una dona barata. Sem podria a les mans. Qui lhauria volgut?
En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig i sembla un tresor perdut. Totes les noies fines que
ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me el consol que dóna una abraçada, puix que lhome
no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues:
Josep Palau no és un àngel ni un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els nofereixo
una de ben fidel. 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
peixateria
He donat el meu cor a una dona barata... Tot brilla sobre la parada: la ganya resplendent
i el blau i aquell gel amb la falguera, i el rosat grisenc del cranc. Al mercat no hi ha qui no escolti la
peixatera amb leterna cantarella de sirena i davantal. Reina meva, carinyo, bonica, reina meva... Sóc
laristòcrata que torna al mercat. El meu cor és un estómac amb un immens forat, on laire shi passeja amb
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gust descarabat. Potser compraré avui també alguna peça... He donat ja el meu cor a tants homes barats!
Ara voldria un home lluç o un home rap o un home escamarlà, amb les antenes roges o fins i tot un mascle
anguila entre les cordes o un home gamba amb el cap gustós i bla. He donat ja el meu cor a tants homes
barats! Dolors Miquel Paradís atroç A celle qui se fait appeller tabou Amb els teus ulls oberts ompliries
lestança on el teu cos madur fóra el meu instrument, i el teu ventre, que té la forma impertinent, daria
el ritme atroç del repòs en la dansa. Obririen lespai espais desgarrifança, i entorn del blanc silenci, una
música ardent, fingiria en el sostre un ample firmament on àngels taciturns farien contradansa. I hauríem,
de la nit, els infants més rebels: monstres que pariries en la buidor dels cels i anirien a raure a lòrbita
malalta que circumden a lloure els coixos i els cretins... Jo et besaria el ventre com una immensa galta,
i tu em demanaries que tel besés per dins. Paradís esventrat Amb els ulls revoltats buidaria lestança on
cap cos trencadís fóra el teu instrument, i el meu ventre marcat, tossut, impertinent, riuria tan fort que et
malmetria la dansa. No hi hauria a lespai ni espai ni esgarrifança i entre els cossos distants, una fugida
ardent tiraria per terra estels i firmament: ens faríem voltera i, ben lluny, contradansa. Buscaria després
els amors més rebels: éssers lliures i oberts a linfinit dels cels que amb la guerra perduda o amb la vida
malalta no proscriuen ni cecs ni trencats ni cretins... Besaríem el món com una immensa galta i tu encara
voldries comandar-lo per dins. Blanca Llum Vidal Paradís atroç Amb els teus conys oberts ompliries
lestança on el teu coit madur fóra el gran instrument, i el teu centre , que té la xona impertinent, daria
el ritme aioç del repòs de la llança. Obriria la mel les mels desgarrifança, i entorn del blanc esperma , una
mística ardent, fingiria en el rostre un ample firmament en què escrots taciturns farien contradansa. I
hauríem, de la nit, els instants més en zels : orgasmes que tindries en la fortor dels cels i anirien a raure
a lòrbita sens ulva . on circulen a lloure els moixos i els destins Jo et follaria el ventre com una immensa
vulva , i tu em demanaries que tel follés per dins. Jaume C. Pons Alorda Missiva Tescric amb llapis
vermell, mots de foc; parlo del bes i ja és besar-te un poc. Himne (fragment) Buscarem les pessigolles
a les aixelles del cel i cauran milions de noies quan fem riure el firmament. Literatura No tha besat i ha
marxat amb pressa, i ha arribat a casa, i ha encès lordinador, i ha escrit no the besat, no the besat la boca
i ara què en faig jo daquest voler-te als llavis. En fa literatura. Només literatura. Mireia Calafell El poema
A Sylva La música Tra-li-ro-ló, ta-tà, tra-ri-ro-ló Ton-ta-ta-tó, ti, to-ta-tó. Tàntata, to-ta-tó. Ti, to-te-tà,
femí, suntà.
Tonte-tonte, tan-tó.
Un-se-mí, abborà, sen-tó.
Minsi, minsi, abborà, fe-mí, abborà.
Lacatemisotà-uptacomalacoció. Ció, lacatemí, ipsutà. Fingue, fingue, la-ca-te-mí, o-sí, o-dà. Bam-balà, bam-ba-là. No-tetemí. Inta, magdà, to-te-mi. Inta. Inta magdà. La-ca-ta-mo-re-sí, u-dà, xin-ta-pó.
Lacatamoresí. Musicat API amb Josep Palau i Fabre Alquimista de gran talla és poeta que batalla
Lapi musica el poema de Palau el teorema Si gra la-pí, fa la, pa-lau lla-vor. Sant si tons fa, si, men-ja
so. Súcube, fa-bre-en-so. Sí, jo-Po-Tzu, mascu, concep. Sopols sopols, en-so. Un ser tu, més-salep,
tant-so. Llimbs i, llimbs i, més-salep, mas-cu, més-salep. Kyrieleison sal-lí-apiïnaenjulep-brió. Brió,
kyrielei, son-aleph. Enzim, enzim, ri-e-lei-son, per qui, ky rep. Am-bi-gu, am-bi-gu. No lei ací. Fòtic, Josep,
lei adí.
Fòtic. Fòtic Josep.
Ky-ri-e-son-lei-sí, julep, de sa-ó.
Kyriesonleisí.
Ester Xargay Himne
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Rascarem la coïssor a lentrecuix duna serra i mil vergues faran flor pel desfici de la terra. Josep Pedrals
LEdat de Pedra A Joan Miró Sota un blau daquarel·la i un aire tot pulmons, un home nu travessa lespai
de banda a banda. Té la força flexible, goluda, dels lleons; va tot sol i diríeu que un exèrcit comanda.
LInvisible, el Misteri, li trepitja els talons; els cabells, a lesquena, li formen una randa. Duu una pedra a la
mà i una pedra en el fons de cada ull, abocada, que per no res sabranda. Satura. Sinsinua. Fre
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Poemes de l'alquimista
Sábado, 15 de julio de 2017
El dimarts 13 de juny passat ens va deixar Moisès Maicas, director del Teatre Invisible. Moisès Maicas estava
treballant en el projecte escènic Poemes de l&#8217;alquimista, a partir de l&#8217;obra poètica, dramàtica
i assagística de Josep Palau i Fabre. El projecte s&#8217;havia de presentar en lectura dramatitzada al Grec
Festival de Barcelona i s&#8217;havia d'estrenar posteriorment al Festival Temporada Alta, 2017, de GironaSalt. Posteriorment, el projecte s'havia de veure a La Seca Espai Brossa, a Barcelona.
Les institucions i l&#8217;equip artístic que estava col·laborant en aquest projecte volen donar a conèixer el
procés de treball en el qual es trobava l&#8217;espectacle i retre homenatge a Moisès Maicas, tot recordant
un dels seus darrers treballs.
Participaran en l&#8217;acte Manuel Guerrero, Joan Noves, Toni Giró, Cesc Gelabert, Sheila Garcia, Anna
Ycobalzeta i Marc Egea.
Una producció del Teatre Invisible amb el suport de l&#8217;Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació Palau, l&#8217;Any Palau i Fabre, el Grec 2017 Festival de Barcelona
i Temporada Alta.
Amb la col&#8226;laboració de La Seca Espai Brossa, el Centre Cultural La Bòbila de l&#8217;Ajuntament
de l&#8217;Hospitalet i Musics&#8217;Son.
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Teatre invisible diu adéu a Moisès Maicas
Miércoles, 12 de julio de 2017
El director teatral Moisès Maicas , una de les figures clau de lescena alternativa catalana, va morir el passat
13 de juny a ledat de 52 anys. Teatre Invisible, la companyia que ell mateix va fundar, havia de presentar
aquest mes de juliol un tastet de lespectacle Poemes de lalquimista al Festival Grec. Diversos membres i col·
laboradors del muntatge van organitzar dimarts un acte dhomenatge al director que va culminar amb una
lectura dramatitzada dalguns fragments de lobra. Moisès Maicas Un mes després de la mort sobtada de
Moisès Maicas, el teatre català encara està de dol. Els seus amics i companys coincideixen que era una
persona humil i entusiasta; un apassionat del teatre que no es cansava mai darriscar i experimentar amb els
textos dels seus autors predilectes. Lúltim daquests experiments havia de ser Poemes de lalquimista , una
proposta teatral i musicada de lobra poètica, dramàtica i assagística de Josep Palau i Fabre. La companyia
Teatre Invisible (amb Maicas al capdavant) havia de presentar aquest espectacle al Festival Temporada Alta
per després anar a La Seca-Espai Brossa i posteriorment concertar gires amb diversos ajuntaments. El primer
pas, però, era fer una lectura dramatitzada de lobra (seguida dun col·loqui) el dimarts 11 de juliol al Festival
Grec. La mort del director ha truncat tots els plans, però Teatre Invisible ha volgut mantenir aquesta petita
mostra de Poemes de lalquimista en la data prevista. Així doncs, la sala dactes del Museu Picasso va acollir
el passat dimarts la lectura dramatitzada dels versos de Palau i Fabre i, sobretot, lhomenatge a Moisès Maicas.
El primer en prendre la paraula va ser un dels seus companys de viatge, Manuel Guerrero . El també comissari
de lany Palau i Fabre va fundar amb el director mataroní Teatre Invisible: Tot just fa 30 anys que vaig presentar
amb el Moisès el primer muntatge amb èxit que vam fer, El mariner començava a explicar Aquí ja va deixar
molt clara la capacitat que tenia per trobar lessència dels actors. De fet, gràcies a aquesta obra, Maicas va
descobrir lactriu Mercè Pons . Qui també va compartir històries sobre el director va ser Joan Noves , poeta
i president de la Fundació Palau i Fabre. Vam quedar per dinar just una setmana abans que morís i vam criticar
el fet que sempre shagi subvencionat la cultura de masses: el pop més banal, la cultura amb c de caspa o
les activitats purament lúdiques, va comentar Noves, tot fent referència a la defensa de lalta cultura que
compartia amb el director. Més passió que ego Tots els qui van participar en lacte van destacar la vàlua
personal i professional de Maicas. Era un home de teatre; sentia passió pel teatre però no volia ser protagonista
i, malauradament, aquest és un món on la gent no et fa massa cas si no vas amb lego per davant, comentava
el ballarí Cesc Gelabert . Maicas preferia bolcar totes les seves energies en la dramatúrgia, el treball en equip,
el rigor, la correcció lingüística i, sobretot, el compromís ideològic que per ell havien de mantenir les arts
escèniques. Aquest compromís, passió, laboriositat i rigor van fer que Maicas no produís mai un teatre
comercial ni assequible per a tothom, però tot i aquesta sofisticació, les seves obres eren exitoses: recentment
havia guanyat el premi BBVA de Teatre 2016 i shavia endut diverses nominacions als premis Butaca per la
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direcció del monòleg Psicosi de les 4.48 , de Sarah Kane. Un altre punt en comú que tots els seus companys
van destacar és lentusiasme amb el qual Maicas buscava noves fórmules teatrals sense deixar mai
dexperimentar ni abandonar els autors que lobsessionaven (Novarina, Norén, Keen, Löhle, Brossa, Bernhard,
Schimmelpfenning). La seva originalitat era tal que inclús podia muntar Somni duna nit destiu en format hip
hop . Per a ell, el teatre no era només teatre; també era dansa, música, arts plàstiques. Poemes de lalquimista,
la seva obra inacabada La mort sobtada del director ha comportat que no es pugui presentar Poemes de
lalquimista , un espectacle que encara no tenia acabades peces tan claus com lescenografia. No obstant això,
els companys de Maicas mantenen les esperances: Aquest espectacle el farem. No sé com, però el farem,
assegurava Joan Noves. Lobra havia desdevenir una nova visió sintètica de Palau i Fabre amb quatre parts
diferenciades: la primera sobre lamor i el desig, la segona sobre la metafísica, la tercera sobre lalienació i la
quarta sobre el mimetisme i Picasso. De moment, el públic només ha pogut gaudir de la selecció de fragments
de lobra que els intèrprets Anna Ycobalzeta i Marc Egea van dur a terme en el mateix acte dhomenatge.
Malgrat ser una petita selecció de versos que, segons els mateixos organitzadors, no fan justícia al què hagués
estat el resultat final de lobra, es va poder copsar la bellesa dels mots de Fabre acompanyats amb melodies
que els feien encara més contundents. Fou així com te dic: només una abraçada ai amic, enemic! i ja em
faltava laire, recitava Ycobalzeta dolçament, amb certa innocència i inquietud. La poesia no va poder amb
la tristesa, però. Leix al voltant del qual girava lacte era la mort i lhomenatge a Moisès Maicas, i per tant ningú
no va amagar la pena i la impotència. Vam trobar que hi havia paraules que ens feia mal dir-les, perquè de
sobte els poemes de Palau parlaven duna situació nostra, va comentar Cesc Gelabert, tot explicant com
shavia fet la selecció de versos per lacte. Un dolor que dimarts van manifestar els membres i col·laboradors
de Teatre Invisible, però que samplia a tot el teatre català, que ja és una mica més orfe.
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El crítico Palau i Fabre
Jueves, 6 de julio de 2017
Cien años de Josep Palau i Fabre. El 7 de septiembre de 1935, a los dieciocho, publicó su primer artículo de
crítica literaria en el diario La Humanitat: un comentario del libro de Massimo Bontempelli La dona dels meus
somnis. Ya no paró de escribir artículos hasta el verano de 1937: en La Humanitat y, más adelante, en La
Publicitat (¡donde los cobró por primera vez!). Cuando alguien me pregunte qué pienso de la República, la
guerra y la posguerra, lo mandaré a leer estos ... Iniciar sesión
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Nova exposició a la Biblioteca de La Bisbal sobre la figura de Josep Palau i
Fabre
Miércoles, 5 de julio de 2017
Aquest dimarts 4 de juliol la Regidoria de Cultura ha obert una nova exposició al hall de la Biblioteca (CMC).
Es tracta d&#8217;una mostra itinerant titulada &#8220;Josep Palau i Fabre. L&#8217;home és un animal
que es busca&#8221;. La podreu visitar fins al dimecres 12 de juliol.

L&#8217;any 2017 es compleixen cent anys del naixement de Josep Palau i Fabre i la Generalitat de Catalunya
ha nomenat el 2017 Any Palau i Fabre amb motiu de l&#8217;efemèride. En el marc dels actes de l&#8217;
homenatge a l&#8217;autor, la Institució de les Lletres Catalanes ha creat una mostra en petit format amb
finalitat divulgativa que fa un recorregut per la trajectòria vital de l&#8217;autor, Josep Palau i Fabre
(1917-2008) en l&#8217;any del seu centenari. Es tracta doncs de presentar al públic un poeta romàntic, un
escriptor rebel, que trenca amb la família i la societat per fer realitat les seves aspiracions i els seus ideals.
Un escriptor que parla dels grans temes universals: passió i instint, raó i creació, amor i llibertat.
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Arranca la XII edición del Poesía i + desde Caldes d&#8217;Estrac
Martes, 4 de julio de 2017
Fuente: http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20170704/423894514193/poesia-i--festival-maresmecaldes-destrac-fundacio-palau.html
La duodécima edición del Festival Poesia i + que cada verano irradia lirismo desde la Fundació Palau i Fabre
de Caldes d&#8217;Estrac hacia otras seis poblaciones del Maresme, vuelve con nuevas propuestas entre
el 6 y 16 de julio.

En esta ocasión el festival complementa otras actividades incluidas en el Any Palau i Fabre que conmemora
el centenario del nacimiento del poeta. Este año, la figura del Alquimista, el distinguido poemario del artista
que dedicó su fundación a la obra de Picasso, está más presente que nunca en la programación del festival
que se autodefine como &#8220;heredero de su osadía y curiosidad&#8221;.
El cambio de imagen del Poesia i més presagia actuaciones de reacción poética contemporánea, uno de los
valores más apreciados del evento que dirigen Mireia Calafell, Martí Sales y Pere Almeda, todos ellos asidos
a uno de los versos de Palau i Fabre a modo de grito de guerra &#8220;jo em donaria a qui em volgués&#8221;
(yo me entregaría a quien me quisiera&#8221; que da sentido a un festival ecléctico y reivindicativo de una
de las artes pobres de la cultura catalana, la poesía. Una experiencia de alto nivel que consolida espectáculos
que podrían llegar a consolidarse en todos los municipios de la comarca.
El día 6 de julio da inicio el Festival Poesia i més en Canet de Mar, a las 21 horas en la Escola de Teixits de
Punt, con una potente versión escénica de uno de los libros de Albert Balasch, ganador del premio Gabriel
Ferraté &#8220;La caça de l&#8217;home&#8221; al que pone voz Oriol Genís. &#8220;La triste historia de
un hombre obsesionado por el lenguaje, pero él no sabía que era ciego&#8221;. Y si de poesía musicada se
trata, que mejor que una versión de Verdaguer &#8220;El dolor de la Belesa&#8221; con Roger Mas, Bikimel,
Eduard Escoffet y Laia Martínez López. &#8220;La conjura perfecta para una primera noche de festival&#8221;
apuntan desde la organización.
E l viernes 7 de julio el festival se traslada a Mataró con varios espectáculos de entrada libre en la plaza del
Ayuntamiento a las 20h. Allí, Marc Egea y Oriol Sauleda, caminan por el folk, el jazz y la improvisación con
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Alenky. Una hora después, Guim Valls y Maria Sevilla imponen el gamberrismo poético con versos de Pizarnik
a Casasses, de Sade a Vinyoli, de Koltès a Loreca, conscientes aseguran &#8220;de las trampas que nos
preparan los poemas&#8221;. A las 22h, la fuerza y vitalidad poética y musical se da cita en el patio de Can
Marchal con Coetus, la primea orquesta de percusión ibérica, que acompañará Pau Riba.
El sábado 8 de julio el Poesia y més se traslada a Llavaneres, en el Parc de Ca l&#8217;Alfaro. Allí, Neus
Borrell y Nuvola Vandini ofrecerán la pieza Llengua Mare que aúna canto y danza para dar paso a un Sacrilegi
de Victor Obiols, poesía cantada de poetas clásicos desde Ramon Lluís hasta Palau i Fabre. Al día siguiente,
el festival se traslada al recinto modernista del mercado de Arenys de Mar con Tiberi , una instalación escénica
de la compañía Nyamnyam, para a continuación dar paso a la coreografía de la cantante Isabel Vinardell y
la compositora Isabelle Laudenbach.
El marco incomparable del Pou de Glaç de Canyamars, en Dosrius, dejará sentir al actor Miquel Gelabert,
acompañado por el acordeonista Jaume Mallofré en un sentido homenaje a Palau i Fabre. Seguidamente,
será Joana Gomila, quien trasladará desde Mallorca su cancionero popular con el Folk Souvenir .
La clausura del festival, como ya es habitual, se celebrará en el pueblo que lo gestó, Caldes d&#8217;Estrac.
El jueves 13 de julio, la casa madre de la Fundació Palau abre a las 19,30 horas con Ursonate Karaoke de
Cabosanroque, un largo poema sonoro de Kurt Shiwitters del 1921. A las 19,45 el poeta Vicenç Altaió Artaud
aúlla y profundiza en la revuelta, en la marginación y el aislamiento de Palau i Fabre. A continuación Son
Bombas, no Palomas, de Fadwa Souleimani, poeta y actriz refugiada siria originaria de Alep, traslada a España
una de las primeras voces que se alzaron contra el régimen al-Assad a través del teatro. Por último, a las
21,30 Agustí Fernández, Roser López Espinosa y Núria Martí, en una de las producciones propias del festival,
empatizan con un alto grado de poesía escénica con los versos de Palau.
El remate provocador, como ya suele ser habitual en el Poesia i Més lo acoge Caldes d&#8217;Estrac. El 14
de julio a las 20,30h con El Desig Pregon del poeta Marçal Font con los internos del centro penitenciario de
Quatre Camins. El cantautor Nico Roig, con su Vol. 71 . A las 22h Rosalía & Raül Refree con su recién
estrenado disco Los Ángeles . Al día siguiente, a las 19,30 las poetisas Fina Birulés y Joana Masó con brillante
diálogo literario Paraules pel temps de crisi . Una hora más tarde, poesía esencialista en castellano con Unai
Velasco, Berta Garcia Faet y Sara Torres. Por último, a las 21,30h la potencia lírica de Rowan Ricardo Philips,
la poetisa Juana Adcock y el batería Ramon Prats con la oda elegíaca The Ground . La guinda poética viene
con los actores Lluís Homar y Clara Segura con la adaptación del texto de Pere Vilà y Ferran Joanmiquel, el
diálogo imposible de Estimat Picasso .
La última jornada, el 16 de julio, Caldetes acogerá a la payasa Pepa Plana con Suite , el espectáculo callejero
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inspirado en un indigente. A las 20,30 Noche de Poetas con Antoni Clapés, Robert Luzón y Sonia Moll. Concluirá
Càntut , del músico ampurdanés Carles Sanjosé con las canciones de los abuelos que nos ayudan a conocer
de donde venimos con el rastreo de la tradición oral de las comarcas de Girona.
FEDE CEDÓ, Caldes d&#8217;Estrac

146 / 149

Corporació Catalana de Mitjans
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/geografia-humana/lalquimia-de-palau-i-fabre/audio/968902/

Lun, 3 de jul de 2017 05:21
Audiencia: 214.828
VPE: 1.875

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

L'alquímia de Palau i Fabre
Lunes, 3 de julio de 2017
Geografia humana Al "Geografia humana" ens afegim a l'Any Pompeu i Fabre posant la millor nota a les
seves paraules amb les millors veus que han musicat els seus poemes. Una ruta sonora imperdible per
commemorar el centenari del naixement d'un dels nostres autors més populars i compromesos. 1. Menaix
a Truà "L'impossible" 2. Gemma Humet "La dona" 3. Txell Sust "Versos tristos" 4. Joan Manuel Serrat "Vaig
com les aus" 5. Guillermina Motta "Veu ardent de dona" 6. Enris Hernàez "Sonet intrauterí" 7. Joanjo Bosk
"La gran cursa del mar" 8. Paula Giberga "Vaig com les aus" 9. Ramon Muntaner "Sol" 10. Víctor Bocanegra
"Paraules (Cerquen música)" 11. Judit Neddermann "Passa la llum" 12. Maria del Mar Bonet "Jo em donaria
a qui volgués" 13. Ramon Mirabet "Salvador Dalí" 14. Amadeu Casas "Sortós" 15. Gerard de Pablo, Toni
Xuclà "L'estranger"
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Jo soc el meu propi experiment*Josep Palau i Fabre
Domingo, 2 de julio de 2017
JO SOC EL MEU PROPI EXPERIMENTTretze poemes de l'Alquimistade Josep Palau i Fabre il·lustrats per
Arnal BallesterPublicat per Males HerbesQuan em va caure a les mans aquesta delicada edició de "Jo soc
el meu propi experiment" Tretze poemes de l'Alquimista, una obra del poeta, narrador i crític d'art Josep Palau
i Fabre, i publicada clandestinament l'any 1952, vaig estar rumiant i fent l'esforç de recordar si mai havia llegit
cap fragment de la seva obra durant la meva època d'estudi de literatura a l'institut. I, sincerament, no ho
recordo pas, no em ve a la memòria que cap professor l'hagués mencionat o llegit en veu alta.Res. Res de
res.Per sort, i, anys més tard, l'he descobert d'una altra manera: no sols gràcies a aquesta acurada publicació
de Males Herbes, sinó amb la il·lustració de l'Arnal Ballester.Més tard, el continuo redescobrint en una encertada
exposició a la Fundació Palau, del poble del maresme Caldes d'Estrac, i que es podrà veure fins el 5 d'octubre
del 2017. Ja ho sabeu.Personalment, no m'ha deixat indiferent el fet de poder entrar per un moment dins
d'aquest univers"Jo soc el meu propi experiment": ni el muntatge, ni el rere fons de cadascun dels poemes,
ni la veu pausada d'en Palau i Fabre quan ens recita els poemes. Ara res m'ha deixat indiferent.

148 / 149

L'Avenç
http://www.lavenc.cat/index.php/cat/L-AVENC-RECOMANA/Numero-d-estiu-de-L-Avenc

Sáb, 1 de jul de 2017 13:24
Audiencia: 42
VPE: -

Ranking: 3
Página: 1

Tipología: online

Número d'estiu de L'Avenç
Sábado, 1 de julio de 2017
Redacció L'Avenç dissabte, 01 de juliol del 2017
Aquesta preciosa il·lustració de Fidel Aguilar ocupa
la portada del número de juliol/agost de L'Avenç que ja podeu trobar a la venda. La Guerra Civil espanyola
és, a vuitanta anys de distància, la protagonista daquesta edició. [ + ] Pere Quintana, mobilitzat al cos de
Sanitat i testimoni de les batalles de Terol i de lEbre, hi evoca els seus records. Hilari Raguer rememora la
carta col·lectiva dels bisbes espanyols favorable a la croada de Franco, i retreu un document molt important
dels arxius vaticans. Paul Preston fa una llarga necrològica de Hugh Thomas, lautor del que durant una època
va ser el llibre sobre la Guerra Civil, en un magnífic article que es pot llegir també com una crònica de diferents
visions del conflicte i també dun cert hispanisme anglès. En el centenari del seu naixement, Jaume Guillamet
evoca la figura del periodista Manuel Ibáñez Escofet. Oriol Pi de Cabanyes recorda una visita amb Palau i
Fabre a la seva fundació de Caldes dEstrac. Albert Forns fa una crònica de la Biennal dart de Venècia. Imma
Merino ens parla de la trajectòria de David Lynch, ara que ha tornat a Twin Peaks . I a més, en el bloc de
ressenyes culturals, hi apareixen els noms de Jordi Carrió, Iris Murdoch, Natalia Ginzburg, Víctor Català i
Fidel Aguilar, entre altres. Podeu consultar el sumari i accedir als continguts aquí . Us recordem que la
revista es distribueix a quioscos i llibreries i la podeu comprar en paper aquí , o bé en la versió digital aquí i
aquí . Si us hi voleu subscriure, per només 60 ¤ l'any, cliqueu aquí i la rebreu puntualment a casa vostra cada
inici de mes, a més d'estalviar-vos temps i diners, juntament amb els suplements.
L'ARXIU DE L'AVENÇ
Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.
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Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: CULTURA

Valor: 1.800,00 €

Área (cm2): 558,2

Ocupación: 100 %

Documento: 1/3

Autor: Oriol Pi de Cabanyes

Cód: 111598737
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Cataluña
Prensa: Mensual
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: CULTURA

Valor: 1.800,00 €

Área (cm2): 595,4

Ocupación: 100 %

Documento: 3/3

Autor: Oriol Pi de Cabanyes

Cód: 111598737

L'Avenç

Página: 11

Núm. Lectores: 19000
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30/07/17

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 49.218,00 €

Área (cm2): 974,3

Ocupación: 98,24 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 112046471

La Vanguardia (Ed. Català)

Página: 50

Núm. Lectores: 527000
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España
Prensa: Diaria
Tirada:
79.185 Ejemplares
Difusión: 67.212 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 50.100,00 €

Área (cm2): 1022,5

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 112045909

La Vanguardia

Página: 50

Núm. Lectores: 527000
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30/07/17

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

Valor: 3.053,00 €

Área (cm2): 489,9

Ocupación: 51,5 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 112057587

La Opinión de Málaga

Página: 31

Núm. Lectores: 9000
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29/07/17

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

Valor: 2.445,00 €

Área (cm2): 474,6

Ocupación: 49,89 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 112038815

La Opinión de Málaga

Página: 8

Núm. Lectores: 9000
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28/07/17

Gerona
Prensa: Diaria
Tirada:
7.478 Ejemplares
Difusión: 5.313 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.325,00 €

Área (cm2): 383,9

Ocupación: 45,08 %

Documento: 1/1

Autor: DANIEL BONAVENTURA GIRONA

Cód: 112011592

Diari de Girona

Página: 41
Núm. Lectores: 29000
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Gerona
Prensa: Diaria
Tirada:
10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 1.675,00 €

Área (cm2): 323,5

Ocupación: 34,16 %

Documento: 1/1

Autor: J. Camps Linnell GIRONA

Cód: 112002202

El Punt avui (Ed. Girona)

Página: 31

Núm. Lectores: 35448
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Andalucía
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 4.853,00 €

Área (cm2): 840,1

Ocupación: 99,05 %

Documento: 1/2

Autor: GEMA CARRASCO | B=.content

Cód: 112015035

La Opinión de Málaga -PFV

Página: 12
Núm. Lectores: 13000
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Andalucía
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.748,00 €

Área (cm2): 302,6

Ocupación: 35,68 %

Documento: 2/2

Autor: GEMA CARRASCO | B=.content

Cód: 112015035
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Andalucía
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
3.405 Ejemplares
Difusión: 2.067 Ejemplares
Sección: AGENDA

Valor: 4.268,00 €

Área (cm2): 834,2

Ocupación: 87,11 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 112015038

La Opinión de Málaga -PFV

Página: 3

Núm. Lectores: 13000
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27/07/17

Cataluña
Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada:
10.883 Ejemplares
Difusión: 5.936 Ejemplares
Valor: 5.277,00 €

Área (cm2): 694,1

Ocupación: 83,23 %

Documento: 1/1

Autor: De momento son una marca pequeña pero qu

Cód: 111982238

cción: CULTURA

El Mundo (Ed. Catalunya) -Tendències

Página: 11
Núm. Lectores: 23744
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25/07/17

Mallorca
Prensa: Diaria
Tirada:
4.882 Ejemplares
Difusión: 4.267 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 948,00 €

Área (cm2): 383,1

Ocupación: 45,65 %

Documento: 1/1

Autor: Pere Gomila Poeta

Cód: 111947623

Menorca

Página: 19

Núm. Lectores: 42000

21 / 74

DIMECRES 19 JULIOL 2017
No faces de la teua ignorància un argument
Joan Fuster

ENTREVISTA A MÒNICA TERRIBAS PERIODISTA

‘Si no et pressionen
és que no existeixes’
Els diputats de CSQP al començament de la legislatura. ACN

RELACIONS ENVERINADES
CATALUNYA SÍ QUE ES POT ENTRA EN CRISI A DOS MESOS DE L’1-O
EDITORIAL VICENT PARTAL Alerta amb l’eufòria
Tensió a Ucraïna per la proclamació a Donetsk d’un ‘estat rus’
qäÜÂÂ§Ó¸äÿäºóĥ®ÓÚÂó¡Ó®¡ÿÓ§®Ó÷÷®ÂĖÜÿ
Els 10 espectacles imperdibles del festival Sagunt a Escena
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Iɪ¸ĥýðąÍ«Íñ¸ąýð±ā¢ğ¸Ĕā¸ĵçąÞɪȦ±ɪð«ĎĔ©ā¸Þ
Museu d’Història de Catalunya. MHC (PEP PARER)

Toni Vidal¿ìĉìÁüĲµÚáÉü¨Úµ
¨ĉÚ®µÚĀĀµÉĠãĉ
JOAN JOSEP ISERN
Joan Josep Isern ens parla de l’exposició
‘Toni Vidal retrata la cultura catalana
dels setanta’

J

a fa temps que penso
que no som gaire justos amb els fotògrafs. I
cada vegada que visito
una exposició dedicada a algun professional de la
càmera em refermo més en
aquesta idea. Això no deixa
de ser xocant en un món
com l’actual, la característica principal del qual és la
sobreabundància d’imatges
que ens envolten. ContemĀáºèėêÄóđóÆĄĸÏ³ºĈºguida l’associem a la coberta

d’un llibre que hem llegit, o
al complement d’un reportatge que ens ha colpit, o a
l’impacte d’un cartell que ens
interpel·la silenciós des d’una
paret, o al reclam estètic d’un
anunci publicitari que pretén
de captar la nostra atenció.
Som (encara) de llegir diaris, revistes i llibres, cert. I
èóáđºĈÄóđóÆĄĸºĈɊĀºĄđêđɊ
ja formen part, inevitablement, de la nostra educació
sentimental. Però, en canvi,
de la majoria dels seus au-

tors ho desconeixem tot, o
gairebé tot.
Probablement ara algú,
amb to de reny, em dirà que
parli per mi i que no generalitzi; li dono la raó i, per
tant, no tinc cap problema
a fer el traspàs a la primera
persona per a deplorar que
no sóc gaire just amb els fotògrafs que posen imatges,
sentit i bon gust al món que
m’envolta.
Fins a l’1 d’octubre al MHC
Totes aquestes reflexions
me les anava fent dies enrere mentre passejava per
l’exposició ‘Toni Vidal retrata
la cultura catalana dels se-

đêđɭɊăėººĈĀóđĢºėĄºĸêĈ
a l’1 d’octubre, gratuïtament,
a la planta baixa del Museu
d’Història de Catalunya. És
una exposició no gaire extensa pel que fa a les dimensions,
però molt vívida i intensa pel
que fa al material que conté.
L’autor és el fotògraf Toni
Vidal (Es Castell, Menorca,
1934) i he de reconèixer que
el mèrit de descobrir-la el dec
a un bon amic que me la va
aconsellar tan bon punt es va
inaugurar i no pas al ressò que
ha suscitat en els mitjans de
óèėêÏÏôăėºɊÏáĈɊĸêĈ
ara no ha estat gaire ampli.
Toni Vidal –un home menut i d’aspecte discret que
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Manuel de Pedrolo va ser una de les personalitats en
passar per l’objectiu de Vidal. TONI VIDAL. VEGAP 2014

explica amb veu baixa i posat tranquil els records que li
ĀóĄđ³ÄóđóÆĄĸɡºĈĢ
instal·lar a Barcelona l’any
1968 mentre, simultàniament, mantenia obert el seu
estudi a Menorca. Tal com
s’explica en el panell de presentació, un dels seus primers
projectes al Principat va ser
ÄóđóÆĄĸĄáÆºêđ³ºáėátura –gent honesta, desinteressada, que treballava per
reconstruir el país, i el reĈėáđđ»ĈėêèÆêÑĸĈºlecció d’unes cent cinquanta
ÄóđóÆĄĸºĈɡáÆėêºĈÏêÁ³ÏđºĈ
ĸêĈĄɡăėºĈôêėêđºĈđÏmoni del miracle català dels
anys seixanta, la recuperació
de la cultura catalana, fruit
de la suma de molts esforços
individuals que van generar
un moviment social.
De tot això va la mostra que s’exhibeix al Museu

d’Història de Catalunya. De
tot això i d’una habilitat molt
especial de Vidal d’atrapar en
els límits del rectangle d’una
ÄóđóÆĄĸºáĈ³ºđááĈè»ĈĈÏÆêÏĸđÏėĈÏĈÏè«ùáÏĈ³ºáèÏcrocosmos dels seus retratats.

QïÝČ·ăÁïČïÃÿĴ·ăɆû·ÿČæČɆ×Áïÿä·æ
part, inevitablement, de la nostra
educació sentimental

Quatre àmbits diferents
L’exposició està repartida en
quatre àmbits diferenciats.
En el primer –titulat molt
encertadament ‘Psicologia
del retrat’– hi trobem retrats en color i de gran format
davant dels quals el visitant
queda fascinat per la densitat
humana que Toni Vidal sap
extreure de cada personatge.
Penso, per exemple, en l’aire
de desarrelament que traspua
el matrimoni Bartra-Murià
a casa seva tot just acabat
d’arribar de l’exili; o en la
mirada somiadora de Clementina Arderiu asseguda

sota el retrat de Carles Riba;
o en el joc de miralls que es
produeix en el retrat indirecte
de Salvador Espriu; o en les
referències al pop del duet
Arranz Bravo-Bartolozzi; o
en l’elegància serena, gairebé
britànica, d’un Antoni Comas
retratat a la biblioteca de casa
seva pocs anys abans que ens
deixés tan prematurament...
A continuació, un altre pany de paret ens presenta una
sèrie de fotografies, ara en
blanc i negre, que comença

amb un tríptic dedicat a Josep
Pla treballant al llit, com feia
habitualment, i continua amb
un Joan Fuster inquietant i
è«ĀóĈđèºĸĈđóÄÁáÏɕėê
esplèndida Rosa Leveroni
que, amb el gest dels llavis,
no saps si dibuixa un bes que
comença a nàixer o un mot a
Āėêđ³ºĹóĄÏĄɕóėêėĄóra Bertrana que, somiadora,
evoca records llunyans, tal
vegada de terres antillanes.
L’àmbit següent es titula
‘Domicili provisional’ i ens
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Músics, arquitectes,
escriptors, directors
de teatre, pintors,
editors i un munt
°ɩïĴªÌăä¸ă

Ainaud (tan diferents l’un de
l’altre i tan ben representats),
Miquel Porter, Montserrat
Roig, Modest Prats, Ràfols
Casamada i Maria Girona,
Max Cahner, Maria Antònia
Oliver, el tàndem de Castellet
i Molas i un llarg etcètera que
demostra que Toni Vidal era
un home atent al batec cultural d’aquells anys.
En el marc de l’Any Palau i
Fabre

l¸ĎāĎ±ɪ"±Ĕā±āāçĬɟāğðɛȦȮȬȨɜɍTONI

mostra la dignitat i la modèstia
de les cases d’exiliats a Tolosa
o a París com ara Rafael Vidiella, Josep Folch o Frederica
Montseny i Germinal Esgleas.
Els monjos savis
Tot i que el conjunt de l’exposició m’ha interessat
moltíssim, n’he de destacar
un apartat que m’ha cridat
l’atenció d’una manera molt
especial. Es titula ‘Els monjos
savis’ i aplega mitja dotzena
de retrats, inèdits fins ara,
fets a Montserrat a principi
dels anys setanta, de Cassià
Just, Marc Taxonera, Maur

VIDAL. VEGAP 2014

Boix, Josep Massot, Andreu
Marquès i Adalbert FranqueĈɐêºĈÏèđÆºĈĈėèèèºêđ
austeres en la concepció –els
hàbits negres en són el millor
exemple– però que, contemplades en conjunt, descriuen
amb gran precisió aquell esperit de rigor intel·lectual i
de fe en el país que sempre (i
en aquelles dates, de manera
molt especial) han simbolitzat Montserrat i els seus
servidors.
IĀĄđĸêáɊè«ėêĈºđêđºê³ºÄóđóÆĄĸºĈɊ»Ĉá
més extensa i la que, de fet,
dóna raó al títol de la mos-

tra, ja que és un ampli recorregut gràfic per molts dels
homes i dones que van ser
protagonistes d’aquell ventall
cronològic que va dels primers grups resistents al gran
moment cultural del trànsit
dels anys seixanta als setanta.
Músics, arquitectes, escriptors, directors de teatre,
pintors, editors i un munt
d’oficis més amb els rostres de gent com Manuel de
Pedrolo, Maurici Serrahima, Joan Sales, Tísner, Pere
Calders, Núria Pompeia, Xavier Corberó, Jordi Sarsanedas,
Oriol Bohigas, els germans

Ja acabo. I ho faig tornant
al començament: potser no
acabem de ser gaire justos
amb els fotògrafs. I aquesta exposició, produïda per
la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac en el marc de l’Any
Palau i Fabre i comissariada
per Julià Guillamon, és una
manera ben agradable i enriquidora de satisfer, en part,
el deute que hi ha pendent.
Recordin la data, que és de
les que s’obliden difícilment:
ĸêĈá³ÏėèºêÆºȩ³ɭóđė«ĄºɊ
el Museu d’Història de Catalunya acollirà aquesta mostra
de Toni Vidal carregada de
talent i de bons records per
als que vam tenir la sort de viure de prop les vicissituds de
la cultura catalana d’aquells
anys i de conèixer-ne alguns
dels protagonistes.
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Cataluña
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares
Valor: 20.900,00 €

Área (cm2): 804,7

Ocupación: 100 %

Documento: 1/8

Autor: JULIÀ GUILLAMON JosepPalauiFabre(Barcelo

Cód: 111884905

ción: CULTURA
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Cataluña
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares
Valor: 20.436,00 €

Área (cm2): 733,6

Ocupación: 97,78 %
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Prensa: Semanal (Sabado)
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Documento: 7/8
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España
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
79.185 Ejemplares
Difusión: 67.212 Ejemplares
Valor: 20.023,00 €

Área (cm2): 718,8

Ocupación: 95,8 %

Documento: 8/8

Autor: JULIÀ GUILLAMON Josep Palau i Fabre (Bar
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Cataluña
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares
Sección: PORTADA

Valor: 20.900,00 €

Área (cm2): 893,3

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 111884906
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Cataluña
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Tirada:
57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares
Sección: PORTADA
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Córdoba
Prensa: Diaria
Tirada:
1.501 Ejemplares
Difusión: 1.030 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.719,00 €

Área (cm2): 796,3

Ocupación: 92,8 %

Documento: 1/1

Autor: Cristina Fernández málaga

Cód: 111871484
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Uns més de 2.900 assistents han gaudit de la 12a edició del Festival Poesia i +
Lunes, 31 de julio de 2017
La 12a edició del Festival Poesia i +, que ha tingut lloc del 6 al 16 de juliol, ha comptat amb unes més de
2.900 persones assistents que han gaudit de la programació dedicada enguany a l'obra de Josep Palau i
Fabre, així com a seguir donant a conèixer la població de Caldes d'Estrac (a la qual Palau i Fabre hi va estar
molt vinculat), i de la pròpia Fundació Palau, organitzadora del Festival i ubicada en aquesta mateixa localitat
del Maresme. La directora de la Fundació, Maria Choya, valora en aquest sentit que "enguany el suport de
vàries institucions, tan públiques com privades, ha crescut considerablement fet que consolida també la feina
que es desenvolupa des de la Fundació Palau". Des de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, que ha estat un dels
principals col·laboradors de l'esdeveniment, el regidor de Cultura, David Salvà, destaca la importància de la
celebració del Poesia i +, com a impulsor de Caldes d'Estrac dins de l'àmbit de la cultura i com una eina per
tal d'apropar l'obra d'artistes destacats a nivell internacional.El Festival es va inaugurar a Caldes d'Estrac amb
Vicenç Altaió interpretant el poeta francès Antonin Artaud a través de l'experiència viscuda de primera mà per
Josep Palau i Fabre i la instal.lació Ursonate Karaoke de Cabosanroque, donant veu als joves creadors Laia
Torrents i Roger Aixut. Entre les actuacions destacades al llarg del festival, que ha recorregut diferents
poblacions de la comarca, han tingut lloc: la tragèdia d'Albert Balasch, La caça de l'home, va emocionar el
públic nombrós que hi va assistir a Canet de Mar; Mataró també va gaudir d'un públic nombrós a totes les
actuacions programades com ara les dels poetes Guim Valls i Maria Sevilla, i la de Coetus, orquestra de
percussió acompanyada per Pau Riba, en un concert d'homenatge a Josep Palau i Fabre; a Sant Andreu de
Llavaneres un públic molt entregat va escoltar la veu de Víctor Obiols i la guitarra d'Eduard Iniesta que
presentaven Sacrilegis; i Arenys de Mar va comptar, al mercat municipal, amb la 'performance' Tiberi, a càrrec
dels Nyam nyam; i tot seguit, el públic va poder escoltar les cançons d'Isabel Vinardell i Isabelle Laudenbach.
L'actuació de Jaume Mallofré i Miquel Gelabert amb l'espectacle dedicat a Palau i Fabre 'Jo em donaria a qui
em volgués', així com les cançons populars de Mallorca ofertes per Joana Gomila, es van poder gaudir a
Dosrius.Actuació de Coetus i Pau Riba a Mataró en el marc del Festival Poesia i + / YOUTUBE +info: http://
www.poesiaimes.cat
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El Maresme es rendeix al crit de &#8220;Més poesia si us plau&#8221;
Lunes, 24 de julio de 2017
Més de 2.900 persones van gaudir de la programació que va concloure després d&#180;un intens cap de
setmana a Caldes d&#180;Estrac
170713_nitsincendiades
Un any més, el festival Poesia i + ha omplert el Maresme de poesia, teatre, música i humor en una edició on
el poeta Josep Palau i Fabre i la celebració del seu centenari han tingut un lloc especial. &#8220;Jo em donaria
a qui em volgués&#8221;, un dels versos del poeta, ha estat leiv motiv del festival que ha pres literalment la
poesia per bandera des del primer acte de presentació.
170713_fadwaMaria Choya, directora de la Fundació Palau, ha destacat que &#8220;enguany el suport de
vàries institucions, tan públiques com privades, ha crescut considerablement fet que consolida també la feina
que es desenvolupa des de la Fundació Palau&#8221;.
170713_losangelesDes de l&#8217;Ajuntament de Caldes d&#8217;Estrac que ha estat un dels principals
col&#8226;laboradors del festival, David Salvà, regidor de Cultura, ha destacat la importància de la celebració
del Poesia i +, com a impulsor de Caldes d&#8217;Estrac dins de l&#8217;àmbit de la cultura i com una eina
per apropar l&#8217;obra d&#8217;artistes destacats a nivell internacional a caldencs i maresmencs.
170714_marçal_fontEl Festival va començar amb la tragèdia d&#8217; Albert Balasch, &#8220;La caça de
l&#8217;home&#8221;, que va fer emmudir el públic nombrós a l&#8217;escola de teixits de punt de Canet
de Mar. A continuació, la ironia de Roger Mas acompanyat de la cantant Bikimel, i els poetes Eduard Escoffet
i Laia Martínez López van completar una vetllada inoblidable.
Poesia i + 2017 - Nico RoigMataró també va gaudir d&#8217;un públic nombrós a totes les actuacions
programades, des d'Alenky, i dels poetes Guim Valls i Maria Sevilla, fins a l&#8217;espectacle de &#8220;
El pèsol feréstec&#8221;, o &#8220;Coetus&#8221;, orquestra de percussió acompanyada per Pau Riba, en
un concert d&#8217;homenatge a Josep Palau i Fabre.
Poesia i + 2017 - cantutA Sant Andreu de Llavaneres un públic molt entregat va escoltar la veu de Víctor
Obiols i la guitarra d&#8217;Eduard Iniesta que presentaven &#8220;Sacrilegis&#8221;, mentre que Arenys
de Mar va omplir el mercat de poesia amb la performance &#8220;Tiberi &#8220; a càrrec dels Nyam nyam.
Tot seguit, el públic va poder escoltar a les Isabelles. L&#8217;actuació de Jaume Mallofré i Miquel Gelabert
amb l&#8217;espectacle dedicat a Palau i Fabre &#8220;Jo em donaria a qui em volgués&#8221;, i les
cançons popular de Mallorca de Gomila al Pou de Glaç de Dosrius, van tancar el recorregut del Poesiai+ per
les poblacions maresmenques.
Poesia i + 2017 - nit de poetesPoesia i + 2017 - Pepa PlanaEl festival es va inaugurar a Caldes d&#8217;

51 / 74

aJUNTAMENT DE CALDES
http://www.caldetes.cat/document.php?id=6043

Lun, 24 de jul de 2017 00:00
Audiencia: 125
VPE: 1

Ranking: 3
Página: 2

Tipología: online

Estrac amb Vicenç Altaió interpretant el poeta francès Antonin Artaud a través de l&#8217;experiència viscuda
de primera mà per Josep Palau i Fabre i la instal.lació Ursonate Karaoke de Cabosanroque, donant veu als
joves creadors Laia Torrents i Roger Aixut. El punt àlgid a la Fundació va recaure en les paraules de la poeta
siriana Fadwa Souleimane. El diàleg entre Souleimane i la periodista Cristina Rivas va donar pas a la lectura
punyent i corprenedora a dues veus (Fadwa es va fer acompanyar de la poeta Odile Arqué) d&#8217;un
fragment de Le passage seguit d&#8217;alguns dels seus poemes. La força i sentiment de la jove Rosalía i
la destresa de Raül Refree a la guitarra van deixar el públic que omplia la pèrgola de Can Muntanyà bocabadat.
La nit però més esperada va ser la de dissabte 15 de juliol amb la lectura dramatitzada del text de Palau
&#8217;&#8221;Estimat Picasso&#8221; (amb guió del cineasta Pere Vilà). Uns magnífics i encertadíssims
Lluís Homar, en el paper de Palau i Fabre, i Clara Segura en el de Jacqueline Picasso, van fer entrar al públic
de ple en les reflexions i possibles situacions del poeta davant del gran artista del segle XX. Diumenge no hi
va faltar l&#8217;espectacle familiar, aquesta vegada amb la pallassa Pepa Plana que va veure com el públic
responia amb grans rialles a la seva poesia plena d&#8217;humor. Van tancar el festival les grans veus dels
joves poetes Rubén Luzón i Sònia Mol i del més veterà Antoni Clapés i el grup de Carles Sanjosé, i Carles
Belda &#8220;Càntut&#8221; , que recupera cançons tradicionals.
Més de 2.900 persones han gaudit de la programació del festival que per segon any consecutiu ha arribat a
vàries poblacions del Maresme, donant a conèixer Caldes d&#8217;Estrac, la Fundació Palau i l&#8217;obra
de Josep Palau i Fabre.
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La Nit de poetes i Càntut tanquen el Festival Poesia i + FOTO
Martes, 18 de julio de 2017
El Festival Poesia i + va finalitzar la seva programació diumenge amb lesperada Nit de poetes , un recital en
què els autors Rubén Luzón, Sonia Moll i Antoni Clapés van llegir diversos fragments de les seves obres més
destacades. La vetllada poètica va culminar amb la música de Càntut , el projecte de Sanjosex i Carles Belda
que pretén reivindicar les cançons tradicionals catalanes.
Sònia Moll.
Si la poesia és per naturalesa
inspiradora, el seu efecte es reforça en escoltar-la davant del mar mentre vespreja. I si no, que els ho preguntin
als assistents de la Nit de poetes a la Fundació Palau de Caldes dEstrac, que van poder gaudir diumenge
dels versos de tres grans de la poesia contemporània en llengua catalana. Malgrat tenir estils diversos i
pertànyer a generacions diferents, Laura Borràs directora de la Institució de les Lletres Catalanes i encarregada
de presentar lacte comentava que el que tenen en comú és que viuen la poesia amb molta intensitat i la
converteixen en un espai de reflexió vital. Lencarregat de trencar el gel va ser Rubén Luzón , lautor valencià
guanyador del Premi Vicent Andrés Estellés pel poemari Alguna cosa, que Laura G. Ortenis ha ressenyat aquí
. Tot partint duna reflexió sobre el lament, va acabar explorant els límits del llenguatge amb un vocabulari
tan críptic com ric, daquell que texigeix atenció completa, segones lectures i processament posterior. I és que,
tal com explica Borràs, el poeta analitza com el llenguatge ens ajuda a poder pensar el món. Un autor que
diu no pretendre coherència, només honestedat, i que és capaç de teixir versos duna enorme complexitat tant
pel que fa a la forma com al contingut: No espere ja gran cosa daquest vici de combinar paraules, tret del
temps absort que, en convocar-les, se mescapa. Se mha esgotat el món. Passat, futur, són carcellers
luxats. «No deu ser aquí, no deu poder ser aquí.» I llavors, ¿on? ¿Per quins cinc sous? ¿Per quants
eriçaments dels genitals? ¿Per quins tragins mentals o galeries místiques? Al poeta valencià va seguirlo la barcelonina Sònia Moll, que amb un estil potser menys barroc i una temàtica més íntima ha sabut plasmar
amb una sensibilitat extraordinària el drama de lAlzheimer en I Déu en algun lloc . Mostra com les paraules
ens curen, ens salven i ens ajuden a entendre realitats difícils com la malaltia de la seva mare comentava
Laura Borràs en definitiva, transforma el dolor en paraules, que sempre són un vincle cap a una cosa finita o
infinita. Lobra de Moll, que té influències de Maria Mercè Marçal (entre daltres) té la gran virtut desdevenir
colpidora i nostàlgica sense necessitat dabandonar la senzillesa i la quotidianitat: Yo voy a ver por mí.
Macaronaré la pell quan ningú no ho faci i ballaré despullada, si vull, sota la pluja. I em permetré el somni,
lenyor, el desig. Yo voy a ver por mí. Rescataré el somriure dels teus pous sense fons, mare, i em farà
de mirall els dies plens de nusos. Yo voy a ver por mí, avui (demà, ahir) que tu ja no pots fer-ho. Finalment,
va tancar lacte el veterà Antoni Clapés, tot mostrant un recull força variat de diversos fragments de poemaris
com Pluja i Larquitectura de la llum . Borràs va definir aquest editor, poeta, traductor i activista cultural com
un homme de lettres amb una poesia mínima però contundent, que vol retenir moments a través de lescriptura.
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És capaç de capturar imatges que ens ajuden a pensar i a pensar-nos, afegia Laura Borràs. Imatges que,
entre altres coses, saben plasmar amb mestratge la connexió de lhome amb la natura: Pluja sense sòl:
simplement pluja damunt linexpressable absent damunt el cant obscur del poeta. Pluja. Sense
sostre ets pluja tu també. Si algun art casa bé amb la poesia, aquest és la música. Per això no hi havia
millor manera dacomiadar un festival literari que amb cançons. En aquest cas, les cançons dels avis. Els
músics Sanjosex i Carles Belda, acompanyats de Coloma Bertran i Jordi Casadesús, van presentar Càntut ,
un cançoner variat i informal que pretén rescatar (si mai van morir) les cançons tradicionals catalanes. Alegres,
expressius i tot amenitzant el concert amb tocs dhumor, van repassar les composicions populars més
conegudes, en alguna ocasió acompanyades, fins i tot, de gravacions de persones grans que les cantaven.
Malgrat que el públic va estar engrescat durant tot el concert, El general Bum-Bum i Una matinada fresca van
ser les més aclamades i ballades. Així, al ritme de les cançons més nostrades, Caldes dEstrac va acomiadar
deu dies de poesia, música i, en definitiva, amor per la cultura.
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Si Rússia i els EUA volen, la guerra saturarà
Martes, 18 de julio de 2017
Fadwa Souleimane ( Alep, 1972) era una coneguda actriu de teatre i televisió a Síria. Es va unir a la revolució
el maig del 2011, dos mesos després que comencés, i amb la seva popularitat va ser capaç de mobilitzar
ràpidament multituds en les protestes dHoms. Amenaçada de mort pel règim de Baixar al-Assad, viu a lexili
a París des de lany 2012, on la comparen amb Joana dArc. Allà sha refugiat en lescriptura, ha publicat poemes
i una obra sobre la guerra ( Le, 2013). La setmana ... Iniciar sesión
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Fadwa Souleimane: Les paraules maten però també salven
Lunes, 17 de julio de 2017
Un any més Caldes dEstrac sha omplert de paraules, paraules daquí i dallà, paraules que maten i paraules
que salven. En el marc del festival Poesia i + , fa dies que les paraules ballen nues per la Fundació Palau i
Fabre i aquest dijous les paraules de Fadwa Souleimane ens van dur fins a Síria. Fadwa Souleimane | ©
Pol Alfageme , Clack La veu de la revolució. És així com aquest dijous la periodista internacional Cristina
Rivas ens presentava a lactriu i activista siriana, poetessa des del seu exili a París. Lidíl·lic jardí de la fundació
Palau i Fabre es va convertir en el teló de fons de les reflexions i divagacions de Souleimane i Rivas i del
seu joc de paraules, emocions i records. Qué és per a tu la revolució?, preguntà Rivas . Dignitat. I la por?
El primer pas abans de la lluita, respongué Souleimane explicant els seus inicis en lactivisme contra el règim
de Baixar al-Àssad . I la ciutat dHoms?. El cor de Síria i de la revolució, la barreja ( melange , en francès). I
París? Exili i escriptura. No calgueren més presentacions: les paraules de Suliemane , tan plenes de vida i
de mort, parlaven per si soles.
El diàleg entre Souleimane i Rivas donà pas a la lectura a dues veus
(acompanyada per la poetessa catalana Odile Arqué ) dun fragment de Le passage (una peça teatral escrita
per la poetessa siriana) seguit dalguns dels seus poemes. Arqué i Souleimane , amb les seves paraules
punyents i esfereïdores, van emprendre el seu passeig (el seu passage ) per repensar el món. Fadwa
Souleimane i Odile Arqué | © Pol Alfageme , Clack
Comencem per Síria i repensem el món, clamava
Souleimane . Per canviar el món, hem de començar per lendins i després repensar lenfora. Souleimane creu
aferrissadament en el poder guaridor de les paraules: traspassen els límits del temps i de lespai. Les seves
paraules foren les ales de la lluita i la revolució siriana, una de les primeres veus dissidents i ara són la veu
de lexili. La veu de la llibertat? O meres sombres? Les seves paraules ens abracen ben fort i sens claven com
punyelades, deixant-nos sense alè ni respiració: què els passarà als que no sen poden anar? Han de morir
perquè jo visqui? I nosaltres, quina és la nostra tria?. Les paraules li han ensenyat a enterrar les imatges
que la retina no ha aconseguit esborrar, a enterrar-les per donar-los ales, donar-los una nova vida. Són bombes
que es posen a les teulades / no pas coloms.. Les seves paraules, els seus versos, les seves veus, en català
i àrab, sentrellacen, es trepitgen, sabracen i es fonen fins a acabar-nos despullant, deixant-nos atònits, sense
vels ni cuirasses, orfes davant la vida i la mort. Les paraules matenperò també salven, clamava la poetessa.
I les de Souleimane , ens deixen sense alè. Aquells qui vulguin passejar entre les seves paraules, que
vulguin sentir Síria de ben a prop, aquest dilluns 17 de juliol a les 7 del vespre, els seus versos ompliran els
Dilluns de poesia de la Institució de les Lletres Catalanes. Souleimane , acompanyada de la periodista Cristina
Rivas , seran dilluns a lArts Santa Mònica.
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Palau i Fabre, el solitari feliç de la platja de Grifeu
Viernes, 28 de julio de 2017
Lescriptor Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917 Caldes dEstrac 2008), autor dels Poemes de lAlquimista ,
que és un recull la seva obra poètica, i Quaderns de lAlquimista , que és un recull dels seus assaigs, i gran
especialista en lobra de Picasso, es va instal·lar a Llançà el 1961, després de catorze anys dexili voluntari a
París. Es va fer una caseta a Grifeu, a la costa que hi ha entre Llançà i Colera, i allí, solitari, hi va viure deu
anys. Després va tornar a Barcelona, però no va deixar de passar els estius a Grifeu. Lespecialista en Palau
i Fabre Julià Guillamon diu que Llançà i la platja de Grifeu són uns dels escenaris fonamentals de lobra daquest
autor: A la casa de Grifeu, que va batejar amb el nom de LAlba en homenatge a Ramon Llull, hi va dur a terme
una activitat molt intensa: hi va escriure contes, assaigs i articles, i va elaborar alguns dels seus estudis sobre
Picasso, que han esdevingut una referència internacional. Però, sobretot, hi va retrobar la joia de viure, després
danys dinsatisfaccions. Enguany se celebra el centenari del naixement de Palau i sha declarat el 2017 Any
Palau i Fabre . Entre les activitats programades, hi haurà lexposició Joia de viure! Llançà, lestiu, Josep Palau
i Fabre i Picasso, comissariada per Guillamon, del dia 5 dagost i fins al dia 11 de setembre a la Sala de Cultura
de lAjuntament de Llançà. És un cant a aquells anys de vida i dobra de Palau, però també és un bon recurs
per a explicar com era el Llançà dels anys seixanta i setanta, com hi va arribar el turisme i com és aquest
poble avui. I per a explicar la creació lliure que Palau compartia amb Picasso. Julià Guillamon en fa el paralel·
lisme: Tots dos segueixen una evolució similar: des de la tristesa i el sentit tràgic de les primeres obres fetes
a Barcelona i de lèpoca blava, Picasso introdueix en les seves composicions una altra idea de la vida a prop
del mar, lligada als mites mediterranis. De la mateixa manera, Palau deixa enrere la visió tràgica de la vida
que havia manifestat en la poesia i el teatre, i introdueix la sensualitat, la ironia i lalegria. Aquest reportatge
forma part duna sèrie de tres reportatges dedicats als escriptors i a la influència dels paisatges destiueig en
les seves obres. Ja shan publicat Vinyoli i els vint-i-cinc estius a Begur i El Maestrat de Martí Domínguez .
Palau i Fabre a la seva casa de Grifeu llegint. Foto: Anicet Altés. Lhome solitari d Els noms de Liliana
Coincidint amb lexposició sobre Palau i Llançà, també sha editar el llibre en format còmic Josep Palau i Fabre.
La joia de viure , que fa funcions de catàleg, escrit per Julià Guillamon i il·lustrat per Toni Benages i Gallard.
En el text introductori, que signen Guillamon i Cristina Pueyo, i que és un seguit de records que va viure la
parella arran de la seva amistat amb Palau, a Llançà, durant dues dècades, podem coneixer fets com els
següents: Josep Palau i Fabre era feliç a Llançà. Hi menava una vida apartada i rutinària. Es llevava molt
dhora al matí, esmorzava, pujava al pis de dalt de la caseta de Grifeu i treballava una mica en una activitat
que no li donés gaire feina. [] Després baixava a comprar en una botigueta que obria els estius a la carretera,
anant cap a cap de Ras i, més tard, al súper de Grifeu on, com una concessió especial, la mestressa accedia
a portar-li un bistec petit perquè no hagués danar caminant fins al port. A les deu, agafava una tovallola ratada
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i baixava a la platja de Grifeu. Hi anava dhora per no trobar-hi gent. A la dècada dels seixanta, Palau va
escriure dos contes que tenien molts elements autobiogràfics i que situaven el relat en aquests territoris de
lAlt Empordà. Tal com destaca Julià Guillamon en el pròleg del volum Contes despullats , que sha editat aquest
any a Proa, Els noms de Liliana va ser escrit el setembre de 1964 i La llegenda dels ulls de sirena lagost
del 1969. En el conte Els noms de Liliana apareix la idea de la separació i loblit del món: Eusebi hauria
aparentat un home normal tot i la solitud en què vivia. Cal fer molt de camí per anar-lo a veure. Malgrat les
dificultats, alguns dels seus amics no es resignaven a deixar-lo del tot sol. Shavia retirat en una casa de camp
abandonada, que comprà per quatre rals dalt dun cim. Guillamon al mateix pròleg dels Contes despullats ,
diu: Palau havia acomplert el somni dadolescència i joventut: viure en contacte amb la natura, en pau amb
ell mateix, i escriure la seva obra. I també: A la caseta de Grifeu, als anys seixanta, no sentia la solitud com
un estigma, com en lèpoca del poeta tràgic, als anys quaranta a Barcelona. Palau sinspirava en personatges
com el poeta Höldernin, que havia viscut els darrers anys tancat en una torre; Rimbaud i el seu refugi a Etiòpia;
Walter Benjamin i el molí dEivissa on va viure, o el seu estimat Antonin Artaud, que es va recloure en un
sanatori. Però Palau i Fabre tenia una concepció massa fantasiosa daquell viure en comunió amb la natura
i no va ser tan fàcil. Explica: Tornava de París amb la idea que al Mediterrani es podia fer una vida salvatge,
tot el dia al sol, mig despullat, i va enxampar la gran nevada de Nadal de 1962. Es va tancar a casa amb pany
i clau, es va posar tota la roba que tenia a sobre i va començar a saltar per treures el fred. Va patir por de tenir
un atac de cor. Palau i Fabre a Grifeu el 1972, preparat per anar a laigua. Foto: Anicet Altés. A més, per a
Guillamon, el Palau d Els noms de Liliana és un home de quaranta-set anys que viu a Grifeu sense companya,
com ha viscut sempre, però que ha trobat en la imaginació una cura per als mals que el turmentaven. El
mar i els ulls de sirena En un altre relat escrit als anys seixanta, La llegenda dels ulls de sirena, fa una
evocació als rituals pagans, inventats, dels mariners empordanesos, a propòsit duna excursió a la cala
Tavellera, entre Port de la Selva i Cap de Creus. Aquesta excursió es devia produir realment: el devien convidar
quan vivia a Grifeu, va participar en el sopar i es va quedar adormit a la platja. A partir daquí va imaginar
episodis fabulosos del passat. El punt de partida de la seva especulació són els ulls de sirena o ulls de Santa
Llúcia, la tapa dun molusc gastròpode que es trobava habitualment a les cales de Llançà. Ho escriu Julià
Guillamon al pròleg de Contes despullats . Segons en Nando, que havia estat reprimint la seva explicació,
allò eren autèntics ulls de sirena. Quan el cristianisme escombrà el paganisme de la Mediterrània, les sirenes
anaren desapareixent. Es refugiaren totes, primer, a la Mediterrània occidental. [] Lúltim lloc del món on hi
hagué sirenes fou a la costa del Cap de Creus, i és ben sabut que lEmpordà nasqué de lencontre dun pastor
i una sirena. Lavi den Nando contava que el seu avi encara nhavia vist una a Culip, i els xucladors i remolins
que hi ha per aquells encontorns, tan temuts pels mariners, i on tants han perdut la vida, menen a les balmes
on vivien les sirenes, que són ara llurs cementiris. [] La manera com shan de guardar els ulls de sirena és
dins un vas de vidre verdós i ple daigua. Allí retroben llur element i, a voltes, en el moment més impensat, us
adoneu que un dels ullets us està mirant de debò, i que us està mirant amb amor. També trobem més
referències a Llançà, al paisatge de lAlt Empordà i a la particular condició de Palau en aquella època en altres
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contes: A Les metamorfosis dOvídia Palau descriu la platja de Grifeu en lèpoca dels anys vuitanta i noranta,
en què hi amarraven les barques i calia travessar la barrera que feien per a arribar a laigua neta. Laigua nova
rejoveneix la protagonista que celebra les noces del cos amb el mar. Els personatges de Palau són
submarinistes de la vida interior, escriu Guillamon al pròleg dels Contes despullats . I també hi assenyala que
hi ha un conte sobre la tramuntana, El llampat i la tramuntana, del 1983. Tot plegat, Julià Guillamon ho
sintetitza així: En els seus contes hi ha sempre ironia, sensualitat, idees sorprenents i estan sempre molt ben
acabats, amb frases
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Lanàlisi sobre les vuit enquestes sobre el referèndum i les seves
coincidències, a la portada de VilaWeb Paper
Viernes, 28 de julio de 2017
Lanàlisi dels diversos sondatges sobre el referèndum és el tema que destaquem avui a la portada de VilaWeb
Paper, que com cada cap de setmana és en obert per a tothom i no només pels subscriptors com els altres
dies de la setmana ( Podeu descarregar-vos el vostre exemplar des daquí ). Ledició en paper de VilaWeb
daquest cap de setmana també us ofereix una entrevista amb Òscar Olivé i també recollim el mail obert de
Mercè Ibarz en aquest número obert de VilaWeb Paper. I també hi podeu llegir el reportatge Palau i Fabre,
el solitari feliç de les platges de Grifeu, de Montserrat Serra. En ledició del cap de setmana, els lectors
trobaran una selecció de continguts daquesta setmana i també un llibret especial, Desconnecta, amb propostes
culturals per al cap de setmana. Els lectors que no sou subscriptors podeu descarregar el diari en aquesta
pàgina . Els subscriptors de VilaWeb també poden descarregar el diari des del correu que els arriba de la
redacció cada dia a les deu del vespre. Si hi ha cap subscriptor que no rebi el correu, també pot accedir a
VilaWeb Paper des daquesta pàgina (recordeu que ací hi ha totes les instruccions). Si no sou subscriptors
de VilaWeb i us en voleu fer, aneu a aquesta pàgina i ompliu el formulari. [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 Nit de Poetes recordarà Josep Palau i Fabre
Viernes, 28 de julio de 2017
Nit de Poetes està a punt de complir un quart de segle de celebració. Mirant, doncs, cap a aquesta efemèride
sencara la 24a edició de la vetllada literària que, aquest any, tindrà lloc el divendres 15 de setembre, a les 9
del vespre, al pati de les Magnòlies de ledifici de la Generalitat a Girona (antic hospital de Santa Caterina).
Lesquema de lacte continuarà inalterable i es mantindran les dues parts: poetes davui i de sempre, en la
primera, i un homenatge a un poeta català, en la segona. En aquesta última, es recordarà la figura de lescriptor
Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008). Lespectacle, que tornarà a ser dirigit per lactor i director teatral
Martí Peraferrer, consistirà en una tria de poemes a càrrec de Lluís Lucero que interpretaran a lescenari lactor
Jaume Montané (que encarnarà lhomenatjat) i la periodista Isabel Carnicé (en el paper de la dona). Pel que
fa la primera part, hi participaran poetes davui com Carles Camps, Henar Galán, Àngela Ribas i Josep M.
Fulquet; així com els guanyadors dels Jocs Florals Escolars de lAjuntament de Girona 2017, categoria
secundària: Maria Prat, Júlia Blancafort i Núria Sebastià. El poeta de sempre serà Lehuda Amikhai, el qual
es podrà sentir en la seva llengua dorigen, lhebreu, i en català. Com a acte de preàmbul, lassociació Amics
de la Unesco de Girona, organitzadors de la Nit de Poetes, han programat per al 22 dagost (18.30 h) una
caminada literària pel camí de ronda de Llançà fins al Castellar de la platja de Grifeu, que tindrà com a guies
el poeta Lluís Lucero i el mediambientalista Marcel Gutinell. Després de Nit de Poetes 2017, es posarà en
marxa lacció Versus 25, un seguit dactuacions que tindran lloc a les biblioteques de les comarques gironines
a través de les quals es revisitaran alguns dels autors que han participat en les 25 vetllades literàries. La
iniciativa també servirà per difondre millor poetes locals. Tot plegat, amb la mirada posada en la commemoració
del 25è aniversari de Nit de Poetes el setembre del 2
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EXPOSICIONS LLANCÀ ANY PALAU I FABRE: &#8220;JOIA DE VIURE!&#8221;
A LA CASA DE CULTURA
Martes, 25 de julio de 2017
La Casa de Cultura de Llançà presenta del 5 d&#8217;agost a l&#8217;11 de setembre l&#8217;exposició
Joia de viure! Llançà / L&#8217;estiu / Josep Palau i Fabre / Picasso. La mostra serà inaugurada el dia 5
d&#8217;agost a les vuit del vespre a la Casa de Cultura de Llançà i està inclosa dins de la programació de
l&#8217;Any Palau i Fabre.
A la imatge, Josep Palau i Fabre a la platja de Grifeu. Il·lustració de Toni Benages i Gallard.
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EXPOSICIÓ &#8220;&#8220;JOSEP PALAU I FABRE. L&#180;HOME ÉS UN
ANIMAL QUE ES BUSCA&#8221; Produïda per la Institució de les Lletres
Catalanes
Martes, 25 de julio de 2017
El 21 d&#180;abril es van complir cents anys del naixement de Josep Palau i Fabre. La Generalitat ha nomenat
el 2017 Any Palau i Fabre, i la celebració es durà a terme del 21 d&#180;abril de 2017 fins 21 d&#180;abril
de 2018.
Dins del conjunt d&#180;actes en homenatge a l&#180;autor, la Institució de les Lletres Catalanes ha creat
una mostra de petit format.
L&#180;exposició és un recorregut per la trajectòria vital de Josep Palau i Fabre (1917-2008) en l&#180;any
del seu centenari. Es tracta de presentar al públic d&#180;avui, i sobretot als joves, un poeta romàntic, un
escriptor rebel, que trenca amb la família i la societat per fer realitat les seves aspiracions i els seus ideals.
Un escriptor que parla dels grans temes universals: passió i instint, raó i creació, amor i llibertat.
Lloc: Biblioteca Can Milans
Adreça: C/ Esglèsia, 6
Data: 3 d'agost de 2017 fins al 25 d'agost de 2017
Ho organitza: Biblioteca Can Milans i Institució de les Lletres Catalanes
Tipus d'acte: Exposició, Mostra, Literatura
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&#8220;Toni Vidal retrata la cultura catalana dels setanta&#8221;, una
exposició que cal veure.
Lunes, 24 de julio de 2017
Vaig visitar l&#8217;exposició de fotografies de Toni Vidal al Museu d&#8217;Història de Catalunya (vegeu
aquí) i com que em va semblar que tenia molt interès i que passaria lamentablement desapercebuda (si ens
havíem de guiar pel ressò dels mitjans de comunicació) em vaig decidir a fer la meva petita aportació per
ajudar a donar-la a conèixer mitjançant un article (aquest) que els bons amics de Vilaweb varen publicar la
setmana passada.
Vejam si hi ha sort i l&#8217;article us agrada tant que us empeny a visitar l&#8217;exposició abans que
tanqui portes de forma definitiva un dia en el qual, paradoxalment, se n&#8217;obriran un munt, de portes: el
diumenge 1 d&#8217;octubre.

Toni Vidal fotografia el miracle català dels seixanta
(Article publicat a Vilaweb el 19 de juliol de 2017)
Ja fa temps que penso que no som gaire justos amb els fotògrafs. I cada vegada que visito una exposició
dedicada a algun professional de la càmera em refermo més en aquesta idea. Això no deixa de ser xocant
en un món com l&#8217;actual, la característica principal del qual és la sobreabundància d&#8217;imatges
que ens envolten. Contemplem una fotografia i de seguida l&#8217;associem a la coberta d&#8217;un llibre
que hem llegit, o al complement d&#8217;un reportatge que ens ha colpit, o a l&#8217;impacte d&#8217;un
cartell que ens interpel·la silenciós des d&#8217;una paret, o al reclam estètic d&#8217;un anunci publicitari
que pretén de captar la nostra atenció.
Som (encara) de llegir diaris, revistes i llibres, cert. I moltes fotografies, per tant, ja formen part, inevitablement,
de la nostra educació sentimental. Però, en canvi, de la majoria dels seus autors ho desconeixem tot, o gairebé
tot.
Probablement ara algú, amb to de reny, em dirà que parli per mi i que no generalitzi; li dono la raó i, per tant,
no tinc cap problema a fer el traspàs a la primera persona per a deplorar que no sóc gaire just amb els fotògrafs
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que posen imatges, sentit i bon gust al món que m&#8217;envolta.

Fins a l&#8217;1 d&#8217;octubre al MHC
Totes aquestes reflexions me les anava fent dies enrere mentre passejava per l&#8217;exposició &#8216;
Toni Vidal retrata la cultura catalana dels setanta&#8217;, que es pot veure fins a l&#8217;1 d&#8217;octubre,
gratuïtament, a la planta baixa del Museu d&#8217;Història de Catalunya. És una exposició no gaire extensa
pel que fa a les dimensions, però molt vívida i intensa pel que fa al material que conté. L&#8217;autor és el
fotògraf Toni Vidal (Es Castell, Menorca, 1934) i he de reconèixer que el mèrit de descobrir-la el dec a un bon
amic que me la va aconsellar tan bon punt es va inaugurar i no pas al ressò que ha suscitat en els mitjans de
comunicació que, ai las, fins ara no ha estat gaire ampli.
Toni Vidal &#8211;un home menut i d&#8217;aspecte discret que explica amb veu baixa i posat tranquil els
records que li porta cada fotografia&#8211; es va instal·lar a Barcelona l&#8217;any 1968 mentre,
simultàniament, mantenia obert el seu estudi a Menorca. Tal com s&#8217;explica en el panell de presentació,
un dels seus primers projectes al Principat va ser fotografiar la gent de la cultura &#8211;&#8220;gent honesta,
desinteressada, que treballava per reconstruir el país&#8221;-, i el resultat és una magnífica selecció d&#8217;
unes cent cinquanta fotografies &#8211;algunes inèdites fins ara&#8211; que són &#8220;un testimoni del
miracle català dels anys seixanta, la recuperació de la cultura catalana, fruit de la suma de molts esforços
individuals que van generar un moviment social&#8221;.
De tot això va la mostra que s&#8217;exhibeix al Museu d&#8217;Història de Catalunya. De tot això i d&#8217;
una habilitat molt especial de Vidal d&#8217;atrapar en els límits del rectangle d&#8217;una fotografia els
detalls més significatius i simbòlics del microcosmos dels seus retratats.

Quatre àmbits diferents
L&#8217;exposició està repartida en quatre àmbits diferenciats. En el primer &#8211;titulat molt encertadament
&#8216;Psicologia del retrat&#8217;&#8211; hi trobem retrats en color i de gran format davant dels quals el
visitant queda fascinat per la densitat humana que Toni Vidal sap extreure de cada personatge. Penso, per
exemple, en l&#8217;aire de desarrelament que traspua el matrimoni Bartra-Murià a casa seva tot just acabat
d&#8217;arribar de l&#8217;exili; o en la mirada somiadora de Clementina Arderiu asseguda sota el retrat de
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Carles Riba; o en el joc de miralls que es produeix en el retrat indirecte de Salvador Espriu; o en les referències
al pop del duet Arranz Bravo-Bartolozzi; o en l&#8217;elegància serena, gairebé britànica, d&#8217;un Antoni
Comas retratat a la biblioteca de casa seva pocs anys abans que ens deixés tan prematurament&#8230;
A continuació, un altre pany de paret ens presenta una sèrie de fotografies, ara en blanc i negre, que comença
amb un tríptic dedicat a Josep Pla treballant al llit, com feia habitualment, i continua amb un Joan Fuster
inquietant i amb posat mefistofèlic; una esplèndida Rosa Leveroni que, amb el gest dels llavis, no saps si
dibuixa un bes que comença a nàixer o un mot a punt de florir; o una Aurora Bertrana que, somiadora, evoca
records llunyans, tal vegada de terres antillanes.
L&#8217;àmbit següent es titula &#8216;Domicili provisional&#8217; i ens mostra la dignitat i la modèstia de
les cases d&#8217;exiliats a Tolosa o a París com ara Rafael Vidiella, Josep Folch o Frederica Montseny i
Germinal Esgleas.

Els monjos savis
Tot i que el conjunt de l&#8217;exposició m&#8217;ha interessat moltíssim, n&#8217;he de destacar un apartat
que m&#8217;ha cridat l&#8217;atenció d&#8217;una manera molt especial. Es titula &#8216;Els monjos
savis&#8217; i aplega mitja dotzena de retrats, inèdits fins ara, fets a Montserrat a principi dels anys setanta,
de Cassià Just, Marc Taxonera, Maur Boix, Josep Massot, Andreu Marquès i Adalbert Franquesa. Unes imatges
summament austeres en la concepció &#8211;els hàbits negres en són el millor exemple&#8211; però que,
contemplades en conjunt, descriuen amb gran precisió aquell esperit de rigor intel·lectual i de fe en el país
que sempre (i en aquelles dates, de manera molt especial) han simbolitzat Montserrat i els seus servidors.
La part final, amb una setantena de fotografies, és la més extensa i la que, de fet, dóna raó al títol de la mostra,
ja que és un ampli recorregut gràfic per molts dels homes i dones que van ser protagonistes d&#8217;aquell
ventall cronològic que va dels primers grups resistents al gran moment cultural del trànsit dels anys seixanta
als setanta.
Músics, arquitectes, escriptors, directors de teatre, pintors, editors i un munt d&#8217;oficis més amb els
rostres de gent com Manuel de Pedrolo, Maurici Serrahima, Joan Sales, Tísner, Pere Calders, Núria Pompeia,
Xavier Corberó, Jordi Sarsanedas, Oriol Bohigas, els germans Ainaud (tan diferents l&#8217;un de l&#8217;
altre i tan ben representats), Miquel Porter, Montserrat Roig, Modest Prats, Ràfols Casamada i Maria Girona,
Max Cahner, Maria Antònia Oliver, el tàndem Castellet-Molas i un llarg etcètera que demostra que Toni Vidal
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era un home atent al batec cultural d&#8217;aquells anys.

En el marc de l&#8217;Any Palau i Fabre
Ja acabo. I ho faig tornant al començament: potser no acabem de ser gaire justos amb els fotògrafs. I aquesta
exposició, produïda per la Fundació Palau de Caldes d&#8217;Estrac en el marc de l&#8217;Any Palau i
Fabre i comissariada per Julià Guillamon, és una manera ben agradable i enriquidora de satisfer, en part, el
deute que hi ha pendent.
Recordin la data, que és de les que no s&#8217;obliden fàcilment: fins al diumenge 1 d&#8217;octubre, el
Museu d&#8217;Història de Catalunya acollirà aquesta mostra de Toni Vidal carregada de talent i de bons
records per als que vam tenir la sort de viure de prop les vicissituds de la cultura catalana d&#8217;aquells
anys i de conèixer-ne alguns dels protagonistes.

68 / 74

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170721/424286020960/el-gozo-de-vivir-de-palau-i-fabre.html

Sáb, 22 de jul de 2017 02:49
Audiencia: 1.156.456
VPE: 7.529

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

El gozo de vivir de Palau i Fabre
Sábado, 22 de julio de 2017
Josep Palau i Fabre (Barcelona 1917-2008) es uno y varios. Poeta rebelde, escritor torturado, memorialista
reivindicativo, enamorado de Picasso. En la imagen que se da más habitualmente es un hombre en conflicto
con el mundo, que no acaba de encajar en él y que, como reacción, se refugia en un individualismo radical
y, a veces, desaforado. Es el Palau del poema La sabata, del teatro de Don Joan y del volumen de memorias
E l monstre, inspirado en En defensa pròpia de Verdaguer ... Iniciar sesión
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Les Lectures a la Fresca proposen avui una variació del mite de 'Don Joan' de
Josep Palau i Fabre
Jueves, 20 de julio de 2017
proposen avui una variació del mite de 'Don Joan' de Josep Palau i Fabre Enguany el cicle de Lectures a la
Fresca està dedicat al al poeta i escriptor Josep Palau i Fabre, en el centenari del seu naixement proposen
aquest dijous una variació sobre el mite de 'Don Joan' de Josep Palau i Fabre. L'espectacle, amb direcció i
dramatúrgia de Dolors Vilarasau, està dedicat a l'actor santcugatenc Joan Berlanga. La cita començarà a les
deu de la nit a l'espai dels castanyers dels Jardins del Monestir i l'entrada és gratuïta. 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, al polític Václav Havel i al pintor Pablo Picasso. XARXES: Tweet
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El grup Bipolar tanca el cicle Nits als Badius
Miércoles, 19 de julio de 2017
Redacció - 19/07/2017 Grup Bipolar / Òmnium El grup Bipolar tanca aquest dijous, dia 20, 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 del Centre. 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. Temes plens de melodies enganxoses i
elegants, acompanyades de lletres honestes i properes, empastades de potents guitarres, pinzellades
d'electrònica.
Òmnium Cultural ha organitzat un any més el Nits d'Estiu als Badius, 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 recital poètic
que l'actriu Montse Guallar, acompanyada per la guitarra de Max Sunyer, han preparat per commemorar el
centenari de Palau i Fabre.
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Toni Vidal fotografia el miracle català dels seixanta
Martes, 18 de julio de 2017
Ja fa temps que penso que no som gaire justos amb els fotògrafs. I cada vegada que visito una exposició
dedicada a algun professional de la càmera em refermo més en aquesta idea. Això no deixa de ser xocant
en un món com lactual, la característica principal del qual és la sobreabundància dimatges que ens envolten.
Contemplem una fotografia i de seguida lassociem a la coberta dun llibre que hem llegit, o al complement dun
reportatge que ens ha colpit, o a limpacte dun cartell que ens interpel·la silenciós des duna paret, o al reclam
estètic dun anunci publicitari que pretén de captar la nostra atenció. Som (encara) de llegir diaris, revistes
i llibres, cert. I moltes fotografies, per tant, ja formen part, inevitablement, de la nostra educació sentimental.
Però, en canvi, de la majoria dels seus autors ho desconeixem tot, o gairebé tot. © Museu dHistòria de
Catalunya (Pep Parer) Probablement ara algú, amb to de reny, em dirà que parli per mi i que no generalitzi;
li dono la raó i, per tant, no tinc cap problema a fer el traspàs a la primera persona per a deplorar que no sóc
gaire just amb els fotògrafs que posen imatges, sentit i bon gust al món que menvolta. Fins a l1 doctubre al
MHC Totes aquestes reflexions me les anava fent dies enrere mentre passejava per lexposició Toni Vidal
retrata la cultura catalana dels setanta, que es pot veure fins a l1 doctubre, gratuïtament, a la planta baixa del
Museu dHistòria de Catalunya. És una exposició no gaire extensa pel que fa a les dimensions, però molt
vívida i intensa pel que fa al material que conté. Lautor és el fotògraf Toni Vidal (Es Castell, Menorca, 1934)
i he de reconèixer que el mèrit de descobrir-la el dec a un bon amic que me la va aconsellar tan bon punt es
va inaugurar i no pas al ressò que ha suscitat en els mitjans de comunicació que, ai las, fins ara no ha estat
gaire ampli. © Toni Vidal. VEGAP 2014 Toni Vidal un home menut i daspecte discret que explica amb veu
baixa i posat tranquil els records que li porta cada fotografia es va instal·lar a Barcelona lany 1968 mentre,
simultàniament, mantenia obert el seu estudi a Menorca. Tal com sexplica en el panell de presentació, un dels
seus primers projectes al Principat va ser fotografiar la gent de la cultura gent honesta, desinteressada, que
treballava per reconstruir el país, i el resultat és una magnífica selecció dunes cent cinquanta fotografies
algunes inèdites fins ara que són un testimoni del miracle català dels anys seixanta, la recuperació de la
cultura catalana, fruit de la suma de molts esforços individuals que van generar un moviment social. De tot
això va la mostra que sexhibeix al Museu dHistòria de Catalunya. De tot això i duna habilitat molt especial de
Vidal datrapar en els límits del rectangle duna fotografia els detalls més significatius i simbòlics del microcosmos
dels seus retratats. Quatre àmbits diferents Lexposició està repartida en quatre àmbits diferenciats. En el
primer titulat molt encertadament Psicologia del retrat hi trobem retrats en color i de gran format davant dels
quals el visitant queda fascinat per la densitat humana que Toni Vidal sap extreure de cada personatge. Penso,
per exemple, en laire de desarrelament que traspua el matrimoni Bartra-Murià a casa seva tot just acabat
darribar de lexili; o en la mirada somiadora de Clementina Arderiu asseguda sota el retrat de Carles Riba; o
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en el joc de miralls que es produeix en el retrat indirecte de Salvador Espriu; o en les referències al pop del
duet Arranz Bravo-Bartolozzi; o en lelegància serena, gairebé britànica, dun Antoni Comas retratat a la
biblioteca de casa seva pocs anys abans que ens deixés tan prematurament A continuació, un altre pany
de paret ens presenta una sèrie de fotografies, ara en blanc i negre, que comença amb un tríptic dedicat a
Josep Pla treballant al llit, com feia habitualment, i continua amb un Joan Fuster inquietant i amb posat
mefistofèlic; una esplèndida Rosa Leveroni que, amb el gest dels llavis, no saps si dibuixa un bes que comença
a nàixer o un mot a punt de florir; o una Aurora Bertrana que, somiadora, evoca records llunyans, tal vegada
de terres antillanes. © Toni Vidal. VEGAP 2014 Làmbit següent es titula Domicili provisional i ens mostra
la dignitat i la modèstia de les cases dexiliats a Tolosa o a París com ara Rafael Vidiella, Josep Folch o
Frederica Montseny i Germinal Esgleas. Els monjos savis Tot i que el conjunt de lexposició mha interessat
moltíssim, nhe de destacar un apartat que mha cridat latenció duna manera molt especial. Es titula Els monjos
savis i aplega mitja dotzena de retrats, inèdits fins ara, fets a Montserrat a principi dels anys setanta, de Cassià
Just, Marc Taxonera, Maur Boix, Josep Massot, Andreu Marquès i Adalbert Franquesa. Unes imatges
summament austeres en la concepció els hàbits negres en són el millor exemple però que, contemplades en
conjunt, descriuen amb gran precisió aquell esperit de rigor intel·lectual i de fe en el país que sempre (i en
aquelles dates, de manera molt especial) han simbolitzat Montserrat i els seus servidors. La part final, amb
una setantena de fotografies, és la més extensa i la que, de fet, dóna raó al títol de la mostra, ja que és un
ampli recorregut gràfic per molts dels homes i dones que van ser protagonistes daquell ventall cronològic que
va dels primers grups resistents al gran moment cultural del trànsit dels anys seixanta als setanta. © Toni
Vidal. VEGAP 2014 Músics, arquitectes, escriptors, directors de teatre, pintors, editors i un munt doficis més
amb els rostres de gent com Manuel de Pedrolo, Maurici Serrahima, Joan Sales, Tísner, Pere Calders, Núria
Pompeia, Xavier Corberó, Jordi Sarsanedas, Oriol Bohigas, els germans Ainaud (tan diferents lun de laltre i
tan ben representats), Miquel Porter, Montserrat Roig, Modest Prats, Ràfols Casamada i Maria Girona, Max
Cahner, Maria Antònia Oliver, el tàndem de Castellet i Molas i un llarg etcètera que demostra que Toni Vidal
era un home atent al batec cultural daquells anys. En el marc de lAny Palau i Fabre Ja acabo. I ho faig
tornant al començament: potser no acabem de ser gaire justos amb els fotògrafs. I aquesta exposició, produïda
per la Fundació Palau de Caldes dEstrac en el marc de lAny Palau i Fabre i comissariada per Julià Guillamon,
és una manera ben agradable i enriquidora de satisfer, en part, el deute que hi ha pendent. Recordin la data,
que és de les que sobliden difícilment: fins al diumenge 1 doctubre, el Museu dHistòria de Catalunya acollirà
aquesta mostra de Toni Vidal carregada de talent i de bons records per als que vam tenir la sort de viure de
prop les vicissituds de la cultura catalana daquells anys i de conèixer-ne alguns dels protagonistes.
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El Nits d'Estiu als Badius acaba aquest dijous amb el concert de Bipolar
Martes, 18 de julio de 2017
El grup Bipolar tanca aquest dijous, dia 20, 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 del Centre.
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. 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. Òmnium Cultural ha organitzat un any més el Nits d'Estiu als Badius, 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.
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