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Joan Maragall al Teatre de Mira-sol
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Exposició de Jordi Pere Cerdà a la Biblioteca



Antoni Cayrol va néixer a Sallagosa, a l’Alta Cerdanya, el 1920, ara fa 
noranta anys. Poeta, dramatug i narrador, signa la seva obra com a Jordi 
Pere Cerdà. Ha estat un dels principals promotors d’activitats catalanes a 
la Catalunya del Nord, des de la Llibreria Catalana de Perpinyà, des del 
setmanari Sant Joan i Barres o des del teixit associatiu. 

Va publicar els poemaris La guatlla i la garba (1951), Tota llengua fa 
foc (1955), Ocells per a Cristòfor (1961). El 1966, van ser aplegats en el 
volum Obra poètica juntament amb els llibres inèdits, escrits entre 1950 
i 1965, Cerdaneses, La pell de Narcís, Dietari de l’alba, Un bosc sense 
armes i L’agost de l’any. El 1988, a Poesia completa s’hi afegia Cantorer, 
amb poemes escrits des del 1966 fins aleshores.

Ha recollit contes i llegendes ceretanes a Contalles de Cerdanya (1961). 
Entre la seva obra dramàtica s’ha de destacar Quatre dones i el sol (1993). 
Els contes de Col·locació de personatges en un jardí tancat van merèixer 
el premi Crítica Serra d’Or 1985 i la novel·la Passos estrets per les terres 
altes el Premi Nacional de Literatura l’any 1999. El 1995 va ser recone-
gut amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

En proposar-lo com a poeta d’honor del 2010, el Festival de Poesia de 
Sant Cugat vol retre homenatge a qui ha estat el pont entre Josep Sebas-
tià Pons i les noves generacions d’escriptors catalans del Rosselló, una 
veu que arrela amb força en el paisatge, des del qual observa la història.

Jordi Pere Cerdà, poeta d’honor 2010

Vegetació

A ran de porta
el món tremola i parpelluga,
gra de raïm blau dins l’or de la finestra.
Arbres afeixugats de sol
recullen,
en els fulls del seu llibre,
les hores vegetals
relliscant del silenci infinit de la rel.

A vegades sóc arbre,
tinc al cap el fresseig
d’unes altres rames
que prenen tot el buit del cel;
i em sento,
entre terra i cel,
pols de sang
avivat
com sota un doll de saba.
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El Festival de Poesia de Sant Cugat arriba a la desena edició. El 1998 es 
va celebrar una primera “Nit de poesia” que el 2001, sempre sota l’impuls 
d’Àlex Susanna, va esdevenir festival. Poc després la Institució de les Lle-
tres Catalanes s’afegia a l’organització per fer-ne, al costat de l’Ajuntament 
de Sant Cugat, una de les cites de referència del país amb la poesia catala-
na. Durant aquestes deu edicions més de dos-cents poetes han fet sentir la 
seva veu per carrers i places, en teatres i llibreries i tota mena de locals. 

El desè Festival de Poesia de Sant Cugat s’estendrà de diumenge a diu-
menge i ha convidat a participar-hi poetes de totes les terres de parla ca-
talana i de diverses generacions. Hem fet un esforç perquè aquests dies 
la poesia se senti per tot Sant Cugat. Per això hi haurà nombroses sessi-
ons al carrer de “Poesia a cau d’orella”, dedicades a la memòria de Sílvia 
Servan, que en va ser promotora. Per això les llibreries s’afegeixen una 
vegada més a la programació acollint duets de poetes i les galeries d’art 
proposen lectures creuades entre totes dues disciplines. Per això el Tea-
tre-Auditori de Sant Cugat i el nou teatre de Mira-Sol acolliran especta-
cles dedicats a Salvador Espriu i Joan Maragall, clàssics contemporanis 
de qui aquest 2010 se celebren efemèrides.

Mantenim com a acte culminant del festival el recital de Coll Favà. I, una 
vegada més, l’acte d’inauguració estarà dedicat al poeta d’honor: és un 
goig agrair a Jordi Pere Cerdà que, a tocar dels noranta anys, hagi accep-
tat la invitació que li hem fet arribar a Perpinyà. Desitgem que els seus 
versos pirinencs, ceretans, amb accent del nord, siguin una descoberta 
per als lectors d’avui. 

Dissabte, al Claustre del Monestir, l’acompanyaran els poetes d’honor 
precedents i els qui han estat directors d’edicions anteriors del festival. 
Escoltar Montserrat Abelló, Feliu Formosa, Vicenç Llorca, Biel Mesqui-
da, Francesc Parcerisas, Marta Pessarrodona, Màrius Sampere, Àlex Su-
sanna i Joan Vergés dir els seus versos i els de Jordi Pere Cerdà i de Jo-
sep Palau i Fabre serà la millor manera d’agrair-los que, entre tots, hagin 
fet del Festival de Poesia de Sant Cugat la festa que indiscutiblement és. 

Lluís Recoder
Alcalde de Sant Cugat del Vallès

Oriol Izquierdo
Director de la Institució de les Lletres Catalanes

Diumenge 17 d’octubre

Teatre-Auditori Sant Cugat
Sala Vestíbul

*pl. de Victòria dels Àngels, 1

12.00 h
Inauguració del 10è Festival de 
poesia de Sant Cugat
amb la presència del poeta d’ho-
nor, Jordi Pere Cerdà.
 

12.30 h 
Tos ulls per viure
Lluís Soler diu Jordi Pere Cerdà.
Acompanyament musical a càrrec 
d’Eduard Iniesta.

Paraula fonda
Una coreografia de Maria Rovira 
inspirada en la poesia de Jordi 
Pere Cerdà, creada especialment 
per la companyia Trànsit Dansa. 

Lliurament de l’escultura de 
Frederic Gómez a Jordi Pere Cerdà.

13.20 h
Biblioteca del Mil·lenari
*av. del Pla del Vinyet, 40
Visita a l’exposició Jordi Pere 
Cerdà, un pessebre de foc
Comissariada per Pepa Forn, 
Albert Ibáñez i Dolors Llorens.
Vegeu pàgina 12

Mostra dels cartells del Festival 
(2001-2010), de Mont Marsà. 

13.30 h 
Cloenda i vermut

Actes conduïts per la periodista i 
presentadora Marina Romero

Col·laboren:

Pl. de Victòria dels Àngels

13.10 h
Poesia a cau d’orella
T’agrada que et dediquin un     
poema, només per a tu?
Volem regalar uns instants 
poètics de la mà d’actors, 
actrius i alumnes dels Tallers 
de teatre de la Unió.

Direcció: Roger Casadellà 
i Marta Uxan

Presentació
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Dilluns, 18 d’octubre 

  19 h – 19.30 h
  *c. de Santiago Rusiñol 
  Poesia a cau d’orella

Poesia a les llibreries 
19.30 h 
Llibreria Paideia 
*c. de Santiago Rusiñol, 40
Poesia i pintura
Amb Teresa Colom 
i Josep Pedrals

Dimarts, 19 d’octubre

  19 h – 19.30 h
  * pl. dels Quatre Cantons                     
    - pl. de Magí Bartralot
  Poesia a cau d’orella

19.30 h 
Espai Lluís Ribas
*c. Gorina, 13     
Els colors del blanc
Xerrada-col·loqui entre el pintor 
Lluís Ribas i el poeta Santiago 
Montobbio. Seguidament recital 
de poesia a càrrec del poeta 
i pintor Perejaume. 

21 h 
El Mesón 
*pl. d’Octavià, 5
Boques en calma  
Presentació del llibre guanyador 
del IX Premi de poesia Sant Cu-
gat a la memòria de Gabriel 
Ferrater, Boques en calma, 
d’Adrià Targa. 
Presenta: Salvador Oliva

Lectura de poemes de Gabriel 
Ferrater, a càrrec de Pere 
Arquillué.

Dimecres, 20 d’octubre

  19 h – 19.30 h
  *c. de Santa Maria  
  Poesia a cau d’orella

19.30 h
Llibreria Mythos
*c. de Santa Maria, 24
Poesia & poesia
Amb Ernest Farrés  
i Vinyet Panyella

Dijous, 21 d’octubre 

  19 h - 19.30 h i 20.30 h - 21 h
  *Rambla del Celler i c. de la Creu 
  Poesia a cau d’orella

19.30 h 
Celler de Llibres 
*Cafè Bahia, Rambla del Celler, 17
Poesia i vi
Amb Teresa d’Arenys 
i Albert Calls
Col·labora: Cafè Bahia

21 h
Canals Galeria d’art
*c. de la Creu, 16     
Dones i poetes
Un recital de versos de dones poe- 
tes a càrrec de Dolors Martínez, 
actriu i locutora de Catalunya 
Ràdio. En el marc de l’exposició 
La poètica de Miguel Condé.

Divendres, 22 d’octubre

19 h - 19.30 h i 21.30 h - 22 h
*c. de Villà i pl. de Victòria dels Àngels
Poesia a cau d’orella

19.30 h 
Llibreria Alexandria 
*c. de Villà, 10
Poesia i música
Amb Víctor Obiols i Marc Rome-
ra. Amb l’acompanyament musical 
de Joan Villarroya i Terrade.
 
22 h 
Teatre-Auditori Sant Cugat 
*pl. de Victòria dels Àngels, 1
He mirat aquesta terra
Cantata-Jazz per a Cor, Solistes i 
Orquestra amb textos de Salvador 
Espriu a càrrec de la Locomotora 
Negra i la Coral Sant Jordi. 
Música de Ricard Gili.

Actriu: Mercè Pons
Soprano: Paula Nogueira
Tenor: Mú
Director escènic: Quim Lecina
Director musical: Ricard Gili
Preu: 24 €  
Abonament: 19/18/16 €  

En aquest acte es presentaran les 
bases de la desena edició del Premi.

Organitza: Ajuntament Sant Cugat,  
Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater 
i Edicions 62

Col·labora: El Mesón
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00 h 
Casal de joves TorreBlanca
*av. del Pla del Vinyet, 81-85
After hours poètic: Price dels poetes 
i Carles Rabassa
Projecció documental i combat 
poètic

El 25 d’abril de 1970, la sala Gran 
Price de Barcelona va acollir el I 
Festival Popular de Poesia Cata-
lana. El Price dels Poetes va aple-
gar bona part de les tendències de 
la poesia catalana del segle XX: 
Bartra, Formosa, Oliver, Espriu, 
Vinyoli, Leveroni, Palau i Fabre, 
Brossa, Ferrater, Sarsanedas...  
Enregistrada clandestinament 
per Pere Portabella, la jornada es 
convertí en un acte d’afirmació de 
les llibertats més elementals.

Amb David Caño, Enric Casasses, 
Núria Martínez Vernis i Carles 
Rebassa.
En acabar l’actuació es convidarà 
els assistents a recitar poesies.
Coordina: Biel Barnils

Dissabte, 23 d’octubre
 
12 h 
Pati de llibres 
*c. del Xerric, 22
Poesia i color
Com sonen els poemes blaus com 
el mar? I els versos blancs i negres 
com les fotos i les zebres? Lola 
Casas respondrà aquestes pregun-
tes amb la seva poesia groga com 
la llimona, verda com les fulles, 
vermella com el cor.

  12.30 h - 13 h 
  *pl. d’Octavià
  Poesia a cau d’orella

13 h 
Museu de Sant Cugat - Monestir 
*Sala Capitular
L’honor dels poetes
Un recorregut pels versos de Jordi 
Pere Cerdà i dels poetes d’honor i 
directors de deu anys de Poesia a 
Sant Cugat.
Amb Montserrat Abelló, Feliu 
Formosa, Vicenç Llorca, Biel 
Mesquida, Francesc Parcerisas, 
Marta Pessarrodona, Màrius 
Sampere, Àlex Susanna i Joan 
Vergés. Oriol Izquierdo presenta 
l’acte i llegeix poemes de Josep 
Palau i Fabre.

14 h 
Espai Gastronòmic 
*c. de Sant Domènec, 7
Plats poètics
Us proposem un dinar amb els 
poetes d’honor i directors de les 
passades edicions. 
Informació i reserves:
teatre-auditori@santcugat.cat
Preu: 25€
Places limitades. 
Col·labora: Espai Gastronòmic

  18.30 h - 19 h
  *c. de Sant Jordi
  Poesia a cau d’orella

19 h
LaGaLeria 
* c. de Sant Jordi, 14
El nostre Maragall 
Amb motiu del 150è aniversari 
del naixement del poeta barceloní, 
proposem una sessió en tres parts: 
la relació de Joan Maragall amb 
Sant Cugat, una anàlisi de dos dels 
seus poemes més emblemàtics i un 
recital dels versos del poeta a cà-
rrec de Joan Margarit i del mateix 
D. Sam Abrams.  

20.30 h
Pou d’Art 
*c. de Balmes, 35
Nocturn: poesia i pintura
Set pintores exhibiran els quadres 
inspirats per l’obra del poeta 
d’honor d’enguany, Jordi Pere 
Cerdà. Participa l’actriu Gemma 
Reguant. | Vegeu pàgina 13

22 h
Teatre de Mira-sol
*c. Mallorca, 42
Com si entrés en una pàtria.
L’espectacle presenta l’estimació 
de Joan Maragall per la seva terra, 
alhora que reflecteix el regenera-
cionisme que impregna els seus 
escrits a partir de 1898, la defensa 
d’una entitat política superior 
anomenada Ibèria, una visió fede-
ralista que enllaça amb les idees 
de Pessoa i un patriotisme que 
sorgeix de la seva preocupació pel 
futur de Catalunya. 

Amb Mireia Chalamanch 
i Oriol Genís
Dramatúrgia i direcció: 
Josep Maria Miró

Preu entrada: 8/6 €
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Diumenge, 24 d’octubre

Coll Favà: El barri dels poetes
Una trobada poètica al barri amb 
noms de poetes de Coll Favà, en-
guany dedicada a Màrius Torres.  

11 h 
*Punt de trobada: pg. de Francesc 
Macià / Espai escultòric Poesia
Poesia, narrativa i teatre
Un recorregut poètic pels espais 
escultòrics de Frederic Gómez 
dedicats a la poesia, la narrativa 
i el teatre. De la mà dels alumnes 
de l’escola Gerbert d’Orlhac, dels 
rapsodes de Cugat Ràdio i del 
grup d’actors i actrius de l’Associ-
ació Amics de Pedra i Sang.

Paraules de benvinguda a càrrec 
del tinent d’alcalde de Cultura 
de l’Ajuntament de Sant Cugat, 
Xavier Escura.

12 h 
*Cruïlla Joan Salvat-Papasseït 
i Miquel Costa i Llobera
Màrius Torres (i altres estructu-
res poètiques)
Una mostra de la poesia catalana 
actual a càrrec dels seus autors.
Lectures de poemes de Màrius 
Torres i de propis a càrrec de 
Carles Duarte, Francis Ferris, 
Sònia Moya, Cinta Mulet, Carles 
Sanuy i Adrià Targa.

Paraules de comiat a càrrec del 
director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo.

Direcció: Dolors Vilarasau

Col·laboren: 
Vins Noe, Cava Montferrant, Sàbat, 
Ass. de Comerciants de Coll Favà, 
Ass. de Veïns de Coll Favà, Cugat.cat, 
Associació Amics de Pedra i Sang 
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EXPOSICIONS 

Canals-Galeria d’art
*c. de la Creu, 16      

Del 3 d’octubre al 12 de desembre
La poètica de Miguel Condé
Els personatges de Miguel Condé, 
situats en paisatges i estances 
d’ambient surrealista, ens endin-
sen en la poètica del vers, dins les 
arts visuals. L’artista representa 
els seus personatges amb llibres 
oberts, amb la ploma a la mà, fulls 
en blanc, recreant el moment de 
creació del poema escrit. És l’ac-
titud de l’home davant el poema 
de la vida.

Pou d’Art 
*c. de Balmes, 35

Del 23 d’octubre al 15 de desembre 
Nocturn: poesia i pintura
Les artistes Marta Ballvé, Tatiana 
Blanqué, Celia Conesa, Maria 
Fabre, Dolores Mayorga, Emma 
Sabadell i Claudia Salamonesco 
exhibeixen obres inspirades per la 
poesia del poeta d’honor d’en-
guany, Jordi Pere Cerdà. 

Vestíbul de l’Ajuntament 
*pl. de la Vila, 1

Del 18 al 23 d’octubre
La metàfora: Paraula i imatge
Carolina Camanyes i Joan Tres 
ens ofereixen una exposició com-
posta per deu poemes que conte-
nen una metàfora, acompanyats 
de deu dibuixos en els quals les 
metàfores quedaran plàsticament 
reflectides. 

Organitza: Òmnium Cultural

EXPOSICIONS 

Biblioteca del Mil·lenari 
*av. del Pla del Vinyet, 40
dilluns, de 16 a 21 h; de dimarts a 
divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 
21 h; dissabtes, de 10 a 19 h

Del 17 al 30 d’octubre
Jordi Pere Cerdà, 
un pessebre de foc
La Cerdanya i el Rosselló, dues 
comarques catalanes tan pròximes 
i tan distants. Durant bona part 
del segle XX Antoni Cayrol ha 
estat ambaixador de la Catalunya 
del Nord entre nosaltres i un 
dels principals agents culturals 
catalans d’allí. L’obra poètica 
de Cayrol, signada amb el nom 
de Jordi Pere Cerdà, n’és un viu 
testimoni. Aquesta mostra ofereix 
una porta d’entrada al món del 
poeta d’honor del Festival 2010.

Del 13 al 30 d’octubre
Estenedor d’haikus
Espai expositiu “La vitrina” del 
Taller Triangle
Un treball plàstic a partir d’aques-
ta forma de poesia tradicional 
japonesa, presentat a manera de 
banderoles.
Organitza: Taller Triangle

Celler de Llibres 
*Rambla del Celler, 17

Del 18 al 24 d’octubre
Poesia visual. 
Ocells per a Cristòfor
De la mà de FIRART, l’aparador 
de la llibreria Celler de Llibres 
us ofereix aquesta instal·lació, 
basada en els poemes del recull 
“Ocells per a Cristòfor” (1961) de 
Jordi Pere Cerdà. La instal·lació 
vol establir una vinculació entre 
l’interior íntim del personatge i 
els elements temàtics de la seva 
poesia, que aixequen el vol en una 
atmosfera imaginària. 
     
Autors: artistes de FIRART   

Com a complement a aquesta instal-
lació, hem elaborat una sèrie de punts 
de llibre amb els dibuixos i pintures 
realitzats pels artistes de FIRART i 
inspirats en els poemes de Jordi Pere 
Cerdà, que es repartiran durant el 
Festival a les llibreries i galeries de 
Sant Cugat, així com als diferents 
actes del Festival.
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+ POESIA

Dissabte, 11 de desembre, 22 h
Teatre de Mira-sol
*c. Mallorca, 42
Amor hermètic 
A través d’unes dones, llunyanes 
en el temps i en la condició, Letí-
zia, Laia, Carlota, Fedra, Salvador 
Espriu ens sorprèn per l’afinada 
percepció psicològica amb què 
tracta un dels temes més impor-
tants de la seva obra: l’amor entre 
un home i una dona, un problema 
sempre apassionant. 

Intèrpret: Fina Rius
Dramatúrgia: 
Rosa Delor i Teresa Vilardell

Preu: 8 €
Abonats Teatre-Auditori: 6 €

Diumenge, 
16 de gener de 2011, 19 h
Teatre-Auditori Sant Cugat
*pl. de Victòria dels Àngels, 1
Orfeó Català La casa dels cants 
Recital poeticomusical dedicat a 
l’obra de Joan Maragall.

Preu: 22 €  Abonament: 18/16/15 €

+ POESIA 

Divendres, 8 d’octubre, 22.30 h 
Espai Gastronòmic i Cultural 
Terra Dolça 
*c. d’Enric Granados, 8
Càntics i terrabastalls
Amb Cesk Freixas, Lluís Calvo, 
David Caño i Carles Rebassa. Un 
cantant i tres poetes s’uneixen per 
oferir-nos un recital en què poesia 
i música aniran de bracet.

Dijous, 14 d’octubre, 20 h
Museu de Sant Cugat - Monestir 
[Claustre]
Poetes/pintors; pintors/poetes 
Hi ha personalitats que entrella-
cen dues activitats, artista i poeta 
i des de la poesia i les arts ens 
parlen de la bellesa, la complexi-
tat, el sorprenent del món. Amb 
D. Sam Abrams, poeta i un dels 
crítics i teòrics més importants de 
les nostres lletres.

Presentació a càrrec de: Rafael 
Centelles
Organitza: FIRART

Dimecres, 3 de novembre, 21 h
Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels.Aula Magna  
*pl. de Victòria dels Àngels, 2
Peiwoh
Aquesta llegenda taoista narra la 
història de Peiwoh, creador d’una 
arpa encantada, que havia perdut 
la seva veu. Músiques tradicionals 
i de creació pròpia incloent-hi 
poemes de Sant Francesc d’Assís, 
San Juan de la Cruz, David Esca-
milla, Salvador Espriu, Federico 
García Lorca, Miquel Martí i Pol 
i Joan Salvat-Papasseit. 

Hirundo Maris
Arianna Savall:
soprano, arpa doppia i arpa gòtica
Petter U Johansen:
tenor, haringfele i mandolina
Miquel Àngel Cordero:
contrabaix                      
Preu: 6 €

TOT PO-e-SI-@
Aquesta activitat, adreçada als 
centres educatius i a la pobla-
ció en general, s’ofereix sota la 
mirada poètica de Lluís Calvo, 
amb l’objectiu de fer-vos gaudir 
amb la creació de poemes propis 
sobre el tema que més us interes-
si. Alumnat, professorat, pares, 
mares, avis, àvies, només cal 
que envieu les vostres creacions 
poètiques a  
teatre-auditori@santcugat.cat
 
Els poemes triats seran publicats 
a l’apartat TOT PO-e-SI-@ 
del Tot Sant Cugat, al 
www.poesia.santcugat.cat, al 
facebook i al blog: http://totpo-
esia2010.blogspot.com/ on po-
dreu rebre i deixar comentaris.
 
Cada autor seleccionat rebrà 
dues invitacions per a l’especta-
cle He mirat aquesta terra, basat 
en l’obra de Joan Maragall, amb 
La Locomotora Negra, la Coral 
Sant Jordi i l’actriu Mercè Pons, 
al Teatre-Auditori (divendres 
22 d’octubre, a les 22 h).
 
Els poemes, de màxim 14 versos, 
es poden enviar, en català o cas-
tellà fins al dimarts 19 d’octubre.
 
És imprescindible que tots els 
poemes vagin acompanyats de 
les dades següents: nom, edat, 
adreça, telèfon i e-mail. 
 
Col·laboren: 
Lluís Calvo i Manel Turon
Amb el suport del Tot Sant Cugat
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EDUCA

Entrada gratuïta a totes les 
activitats, a excepció de:

Espai Gastronòmic 
Dissabte, 23 d’octubre, 14 h 
Plats poètics
Informació i reserves: 
teatre-auditori@santcugat.cat
Preu: 25€
Places limitades. 

Teatre de Mira-sol
Dissabte, 23 d’octubre, 22h
Com si entrés en una pàtria
Preu: 8 € / 6 €
Dissabte, 11 de desembre, 22 h
Amor hermètic
Preu: 8 € / 6 €

Venda anticipada a la Casa de 
Cultura 93 589 13 82 

Teatre-Auditori Sant Cugat
Divendres, 22 d’octubre, 22 h
He mirat aquesta terra
Preu: 24 €  Abon.: 19/18/16 €
Amb l’entrada del concert podeu 
assistir a l’espectacle Amor her-
mètic del Teatre de Mira-sol.
Cal bescanviar-la a la Casa de 
Cultura o al Teatre de Mira-sol.  

Diumenge, 16 de gener, 19 h 
(2011)
Orfeó Català. La casa dels cants
Preu: 22 €  Abon.: 18/16/15 €

Venda anticipada de localitats a 
les taquilles del Teatre-Auditori:
av. del Pla del Vinyet, 48. 
93 589 12 68. 
www.teatre-auditori.santcugat.cat
Dues hores abans al vestíbul del 
Teatre-Auditori.

POESIA 
ALS CENTRES 
EDUCATIUS

Primària

Baguls de poesia
Aquesta activitat poètica, duta 
a terme per Carme Serret, fa 
circular quatre baguls plens de 
llibres de poesia per les escoles de 
Sant Cugat.

L’activitat es complemeta amb la 
visita a les escoles de l’escriptor 
Enric Larreula, autor de l’Ani-
malari, que treballa el llibre amb 
l’alumnat. 

Juguem amb els poetes
L’objectiu d’aquesta activitat és 
que l’infant prengui contacte amb 
aquest gènere literari, que adqui-
reixi interès per jugar amb les 
paraules i que pugui aprofundir 
dins el món del poeta que s’estigui 
treballant. Contes farcits de 
poemes, petites rimes i cançons. 
Tot això, complementat amb un 
suport visual atractiu.

Hi ha també un apartat interactiu, 
on l’estudiant pot crear les seves 
pròpies rimes fins a la construcció 
visual d’un petit poema. 

Els poetes amb els quals es juga 
són Pere Quart (Bestiari), Miquel 
Martí i Pol (Per molts anys i Bon 
profit) i Olga Xirinacs (Marina i 
Cavall de mar).

Secundària
Sessions poètiques als instituts

D’altra banda, i com a comple-
ment del Festival de poesia de 
Sant Cugat, us proposem la possi-
bilitat de rebre la visita del poeta 
Vicenç Llorca al vostre institut. 
 
Amb aquesta activitat es treballa 
el món de la poesia d’una manera 
amena i suggestiva. A les sessions 
es comentarà també la poesia del 
poeta d’honor del Festival, Jordi 
Pere Cerdà.
 
Poesia a Pou d’Art
*c. de Balmes, 35
Del 25 d’octubre 
al 15 de desembre
Matins d’Art
Activitat adreçada a escoles. 
L’objectiu és apropar l’art a nens 
i nenes d’una manera vivencial a 
través d’una visita guiada a l’ex-
posició Nocturn: poesia i pintura, 
relacionada amb la poesia de Jordi 
Pere Cerdà. Després, als tallers 
del centre, les criatures realitzaran 
un treball plàstic.

6 de novembre de 17 h - 18.30 h  
L’Art en família
Activitat adreçada a famílies amb 
nens i nenes a partir de 4 anys. 
(Places limitades)
Visita guiada a l’exposició Noc-
turn: poesia i pintura, relacionada 
amb la poesia de Jordi Pere Cerdà 
i posteriorment, als tallers del 
centre, es realitzarà un treball 
plàstic. Informació: 93 590 60 86

+ informació: 93.589.12.68 
www.poesia.santcugat.cat

Segueix-nos a través del Facebook

Llibreries de Sant Cugat
A les llibreries Alexandria, 
El Celler de Llibres, Mythos, 
Paideia i Pati de llibres, troba-
reu una extensa exposició de 
publicacions de poesia. 
Les sessions de poesia a les 
llibreries han estat coordinades 
i seran presentades per Jordi 
Van Campen.

Durant els dies del 10è Festival 
de poesia de Sant Cugat, a la 
Biblioteca del Mil·lenari hi hau-
rà un racó poètic amb els llibres 
dels poetes convidats d’enguany.

Aula Magna de l’Escola Muni-
cipal de Música Victòria dels 
Àngels
Dimecres, 3 de novembre, 21 h
Peiwoh. Arianna Savall
Preu: 6 €
Venda anticipada de localitats a 
les taquilles del Teatre-Auditori:
av. Pla del Vinyet, 48. 
93 589 12 68. 
www.teatre-auditori.santcugat.cat
Dues hores abans al vestíbul de 
l’Escola de Música 
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Amics
del Festival
Si assistiu a cinc activitats del Festival, 
en l’acte de cloenda us regalarem un 
llibre del poeta d’honor dedicat i una 
samarreta de commemoració dels 10 
anys de poesia a Sant Cugat.

Col·labora: Columna Edicions

Mostreu aquesta butlleta a cada 
activitat.

Amb l’entrada del concert de la Lo-
comotora Negra del Teatre-Auditori 
Sant Cugat podeu assistir a l’espec-
tacle Amor hermètic del Teatre de 
Mira-sol. Cal bescanviar-la a la Casa 
de Cultura o al Teatre de Mira-sol.



www.poesia.santcugat.cat
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