
La paraula poètica, la música i l’art s’uneixen en la 
cinquena edició del Festival Domini Màgic de 
poesia, en què hi trobareu propostes ben atractives 
per a tots els públics. Santa Coloma de Farners es 
converteix així en un domini màgic de confluències 
poètiques i artístiques. El paisatge i l’entorn que va 
captivar Joan Vinyoli, acollirà i acompanyarà la veu i 
els versos de poetes provinents d’arreu del país. Us 
convidem a gaudir dels seus mots, de la cançó, de la 
dansa, de la pintura. En definitiva, tota la programa-
ció del V Festival Domini Màgic condueix a deixar-se 
endur per la música de la poesia.

El programa i cartell del festival són il·lustrats amb 
una obra d’Enric Pladevall, al·lusiva a Joan Vinyoli i 
de creació expressa per al Festival.
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Diumenge, 18 de març

11.00 h Casa de la Paraula
Introducció a Vent d’aram, de Joan Vinyoli, a càrrec de Miquel 
Martín.

18 h Casa de la Paraula
Inauguració de la 5a edició del Festival Domini Màgic de 
Poesia, amb Joan Martí, alcalde de Santa Coloma de Farners, 
Anna Perera Roura, comissària del Festival, i Margarida Casacu-
berta, directora de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contem-
porània de la Universitat de Girona.

18.30 h Casa de la Paraula
Taula rodona “Editar poesia avui”, amb la participació de 
Roger Costa-Pau, Esteve Plantada i Pau Vadell. Modera: Mar-
garida Casacuberta.

20 h Casa de la Paraula
Espectacle poètic “La llavor de l’amor”, sobre Josep Palau i 
Fabre, a càrrec de Montse Guallar i Max Sunyer.

10 h Parc de Sant Salvador
Itinerari Poètic Joan Vinyoli, a càrrec de Sílvia Bel.

10.30 h Plaça del Firal
Corrua poètica al mercat setmanal, a càrrec de Josep Pedrals.

11.00 h Biblioteca municipal Joan Vinyoli
Taller de poesia per a petits i grans “Exploradors al poema”, a 
càrrec de Josep Pedrals. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a la 
biblioteca.

17 h Casa de la Paraula
Visita guiada a l’exposició “L’esperit intangible”, amb Gerard 
Sala.

18 h Casa de la Paraula
Recital de poesia a tres veus, amb la participació d’Antoni 
Clapés, Carles Morell i Silvie Rothkovic, que diran els seus 
poemes.

21.30 h Auditori municipal
Espectacle de música, dansa, poesia i arts plàstiques 
“Ribaibal”, de Pau Riba (prod. Matriu-Matràs).
Venda anticipada d’entrades a la Casa de la Paraula, i el dia de 
la funció, a l’Auditori.

10 h Parc de Sant Salvador
“I la natura em crida”, breu caminada fins a les Roques de 
l’Aigua, on Rosa Vilanova recitarà els seus poemes, en un 
paisatge que havia conegut Joan Vinyoli de jove, en els seus 
estius colomencs.

12 h La Vermuteria
Concert poètic “Recitals a domicili”, amb Eduard Carmona, 
Guillem Callejón, Iago Marta i Alex Valdés. Tot seguit, s’obrirà 
una jam poètica al públic assistent.

L’esperit intangible
Durant tot el festival, i fins al 12 de maig, es podrà visitar a la 
Casa de la Paraula l’exposició “L’esperit intangible”, de 
Gerard Sala.

Dissabte, 17 de març

Divendres, 16 de març


