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Llegir és fer poesiaM’agradaria que aquest 6è Festival de poesia de Sant Cugat irradiàs literalment
i en tots els sentits, les mil i una melodies que les teringues de paraules
construïdes pels poetes diuen. I que els carrers, les places, les escoles, els
jardins, les llibreries, el teatre, les biblioteques, els mercats, els bars i els
restaurants, les cases i el monestir de Sant Cugat fossin, durant el Festival,
espais de lectura de poesia que amaràs els seus habitants amb tots els gusts,
les joies, els vertígens, els pensaments i les passions que la vertadera poesia
ens produeix. Perquè cal dir-ho ben fort, clar i català en aquests temps
travessats de guerres i de dolors: «La Poesia és la festa dels mots que té lloc
cada vegada que llegim un poema. La Poesia és una arquitectura de paraules
que continua ressonant quan ja no la sents. La Poesia és un lector que llegeix
uns versos. La Poesia és convertir les paraules desgastades i malaltes de la
tribu en matèria carnal viva i vivificadora. La Poesia és un catàleg inacabable
de sensacions, de calfreds, de sentits i de perspectives. La Poesia és una
altra vida. La Poesia és una commoció del lector, una emoció en estat pur.
La Poesia és la veritat del llenguatge. La Poesia és carregar els mots d’altes
tensions. La Poesia és una feina com la de l’Amic i de l’Amat: pràctica d’amors
e treballs e llanguiments e plaers e consolacions. La Poesia és una bengala
verbal de salvament. La Poesia és una afirmació de les llibertats humanes.
La Poesia és el plaer del mot que cerca el plaer del lector. La Poesia és
coneixement pur i saviesa concentrada. La Poesia és la paraula viva. La Poesia
és cant, és cant, és cant.»

I què pinta la Poesia en un món que va cap a la robotització del personal,
cap a la castració, l’ablació i la destrucció del cervell humà? I quin paper fa
la Poesia en temps  d’ignorància i de desamor? I per què serveix la Poesia
en una societat que adora el vedell d’or i està travessada per correnties
mortíferes? Aquests interrogants trobaran nombroses respostes en boca
dels poetes, dels artistes, dels lectors i dels escoltadors que viurem amb
intensitat aquest Festival: oasi de contactes humanals, paradís d’encontres
i d’escoltes… I farem festa grossa d’amor, gratitud i tendror a Montserrat
Abelló, poeta i mestra de poetes, generosa creadora de músiques del mot.

Encendrem mots sonors de llums dins les negrors, cantarem les belles
paraules dels picapedrers del mester poètic, llegirem —i no oblidem que llegir
ja és fer poesia— els versos que arrelaran dins els caps i els cossos i ens
donaran salut a voler, a balquena.

Lectors aimats, estau convidats a aquest Festival: escoltareu Poesia, fareu
Poesia, viureu Poesia com a sinònim transparent de fruïció i llibertat.

Biel Mesquida
Director del 6è Festival de poesia de Sant Cugat

Llegir és fer poesia
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a 6è Festival de poesia de Sant Cugat
18-21 d’octubre de 2006

Novament, ens complaem a presentar-vos el programa del Festival de poesia
de Sant Cugat, un esdeveniment cultural que s’ha anat consolidant al llarg
dels últims nou anys. Des de la seva ampliació, l’any 2001, el festival omple
de versos la ciutat durant quatre dies: carrers, places, bars, restaurants,
llibreries, espais d’art, els centres educatius, el claustre del Monestir, la
Biblioteca del Mil·lenari, el Teatre-Auditori... i enguany s’hi afegeix l’escenari
del Teatre La Unió.

Aquesta sisena edició, sota la tutela poètica del flamant Premi Nacional de
literatura, Biel Mesquida, segueix essent possible gràcies a l’estreta
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, i a l’organització conjunta del Teatre-Auditori
Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes. I si a l’edició de 2005 es
va proclamar un primer poeta d’honor, Màrius Sampere, enguany tenim el
goig d’homenatjar una altra poeta d’honor d’un calibre també indiscutible:
Montserrat Abelló.

Un dels objectius del Festival de poesia de Sant Cugat és apropar la paraula
poètica a tots els públics mitjançant tota mena d’activitats i, sense vosaltres,
aquest objectiu no es podria fer realitat. Sant Cugat, cada cop més, es mostra
compromès amb el món de la poesia, i aquest compromís es veu també en
altres activitats com ara el Concurs literari Gabriel Ferrater per a alumnes
de secundària, el prestigiós Premi de poesia Sant Cugat a la memòria de
Gabriel Ferrater o el cicle estable “Duets de poesia”, que s’ofereixen al llarg
de tot l’any al Cafè Auditori amb la presència de poetes de gran renom que
escriuen en llengües diferents.

Us animem a gaudir amb els versos durant aquests quatre dies d’octubre
que culminaran amb la IX Nit de poesia al Teatre-Auditori, sota la direcció
escènica de Mudit Grau, després de la qual prendrem una copa de cava a
la salut de la nostra poesia.

Lluís Recoder
Alcalde de Sant Cugat del Vallès

Jaume Subirana
Director de la Institució de les Lletres Catalanes
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Col·labora:

Dimecres, 18 d’octubre

Museu de Sant Cugat-Monestir

19h30

Inauguració del 6è Festival
de poesia de Sant Cugat
Acte inaugural a càrrec del director
del 6è Festival de poesia
de Sant Cugat, Biel Mesquida,
amb la presència de la poeta d’honor
Montserrat Abelló.

20h

Recital d’homenatge
a Montserrat Abelló
Lectura de poemes de la poeta
d’honor a càrrec de l’actriu Rosa Vila.
Coreografia Sal de Llàgrimes,
creada per Mudit Grau,
amb la companyia Color Dansa.
Lliurament de l’escultura
d’Eulàlia Llopart a la poeta d’honor.

20h40

Visita a la instal·lació Simfonia
de J.M.Calleja
   Més info. pàgina 12

21h

Acte de cloenda
Cava i refrigeri

Actes conduïts per la periodista
i presentadora Montse Soto.

[Claustre del Monestir
 Galeria superior]

3



C M Y CM MY CY CMY K

18h30 a 20h
[Plaça Octavià]

Poesia del carrer al carrer
Direcció: Sílvia Servan i Anna Enrich.
Espectacle poètic creat especialment
per al Festival de poesia d’enguany.
Amb la col·laboració de Professors i
Alumnes del Taller del Teatre de la Unió.

Dijous, 19 d’octubre

Mescladissa a les llibreries
Sota el lema Llegir és fer poesia,
taula rodona de lectors ben diferents
amb poetes, escriptors i personalitats
conegudes compartiran taula
amb un convidat o una convidada
de la ciutat: una bona mescladissa,
presentada per Biel Mesquida.

19h a 20h
Mythos Llibreria
[c. Santa Maria, 24]
Amb Eduard Jener, Rosa Novell,
Sebastià Perelló i Anna Veiga.

20h15 a 21h15
Llibreria Paideia
[c. Santiago Rusiñol, 40]
Amb Josep M. Fonalleras,
Ponç Puigdevall, Guillem Terribes,
i Vanessa Vidaurrazaga.

4
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Dijous, 19 d’octubre

20h a 22h
Biblioteca del Mil·lenari
[Av. Pla del Vinyet, s/n]

Taller de poesia per a adults
A càrrec d’Isabel Ruiz
Llegir o escoltar poesia és una activitat
a l’abast de tothom, com també ho és
la capacitat de fer poemes. En aquest
taller participatiu la pròpia creativitat
és la protagonista.
Dates: 18, 19 i 20 d’octubre.
Inscripcions a la Biblioteca.
Places limitades.

22h30
Teatre La Unió
[Av. Josep Anselm Clavé, 17]

Cafè-Poesia
Espectacle precaució: Obres!
Amb Enric Casasses,
veu i composició poètica
i Feliu Gasull, guitarra
i composició musical.
La interacció entre veu i música pren
formes molt diverses en les diferents
peces, poques vegades aconseguides
en l’obra poètica actual.
Així és precaució: Obres!,
un espectacle on la força i la visceralitat
poètica d’un dels més reconeguts
poetes contemporanis es conjuga
amb les composicions d’un gran
guitarrista i compositor, fent-ne
un recital sincerament autèntic.
Preu: 6€ 5
Col·labora:
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18h30 a 20h
[Plaça Octavià]

Poesia del carrer al carrer
Direcció: Sílvia Servan i Anna Enrich.
Espectacle poètic creat especialment
per al Festival de poesia d’enguany.
Amb la col·laboració de Professors i
Alumnes del Taller del Teatre de la Unió.

Divendres, 20 d’octubre

Mescladissa a les llibreries
Sota el lema Llegir és fer poesia,
taula rodona de lectors ben diferents
amb poetes, escriptors i personalitats
conegudes compartiran taula
amb un convidat o una convidada
de la ciutat: una bona mescladissa,
presentada per Biel Mesquida.

19h a 20h
Llibreria Alexandria
[c. Villa, 10]
Amb Carolina Hernández,
Marta Pessarrodona, Toni Sala
i Gabriel de la S.T. Sampol.

20h15 a 21h15
El Celler de Llibres
[Rambla del Celler, 25]
Amb Maribel Covas, Guim Pros,
Carme Riera i Osías Stutman.
En col·laboració amb el Cafè Bahía
[Rambla del Celler, 17]6
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Divendres, 20 d’octubre

22h
Teatre-Auditori Sant Cugat
[Pl. Centre Cultural, s/n]

Miguel Poveda en concert
Amb Juan Gómez-“Chicuelo”, guitarra;
Marcelo Mercadante, bandoneó;
Andrés Serafini, contrabaix;
Gustavo Llull,piano;
Roger Blavia, percussions.
En aquest concert, dividit en dues parts,
Poveda ens proposa un potent “cante
clásico” que ens obrirà l’apetit per a una
segona part en què ens presenta el seu
nou treball, Desglaç, nom que porta
l’extraordinari disc enregistrat en català
amb poemes musicats de
Sebastià Alzamora, Joan Barceló,
Joan Brossa, Enric Casasses,
Narcís Comadira, Gabriel Ferrater,
Valentí Gómez, Maria Mercè Marçal,
Joan Margarit, Josep Piera
i Jacint Verdaguer.
Preu: 18€

23h30
Clàssic Copes
[Av. Torreblanca, 2 local 6]

Hi ha un pam de mar al desert
i el vaixell bufa la vela.
Música i poesia
Tres músics d'esperits ben diferents,
tres virtuosos, Marc Egea (viola de roda),
Dj Atún (plats i efectes) i Xavi Lozano
(flautes) es capbussen en un diàleg free
a quatre veus amb poemes dits per
Francesc Gelonch. Un èxode de coses
a dir, de rèpliques entranyades, trencades
i perplexes, de consideracions fetes, a
través de l’anomalia del cada dia, cap a
la insurrecció de les coses que són.

7

Col·labora:
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11h
Llibreria L’Amic Imaginari
[Av. Rius i Taulet, 13]

Nas de mosquit!
A càrrec d’Ester Xargay
La poeta ens proposa una trobada
poètica adreçada especialment als
més menuts.

Dissabte, 21 d’octubre

12h
[Plaça Octavià]

Un plat pla ple de poesia està
A càrrec de Tantàgora
Parar taula és una acció quotidiana que
tots hem fet moltes vegades: mil vegades
hem jugat amb els plats al voltant de la
taula, mil vegades ens hem enfadat, mil
vegades hem rigut, mil vegades se’ns ha
trencat algun plat. En Jordi i l’Ada paren
taula d’una manera molt especial... amb
la poesia d’autors com Joan Maragall,
Joan Salvat-Papasseit, Pere Quart, Rafael
Alberti, Joan Brossa o Miquel Desclot.
Espectacle recomanat a partir de 3 anys.
Espectacle familiar programat
conjuntament amb “la Xarxa”
i la col·laboració del Diari de Sant Cugat.

13h
Museu de Sant Cugat - Monestir
[Claustre del Monestir]

Passeig peripoètic
Us convidem a participar en aquesta
volta poètica pel claustre del Monestir
de la mà de diferents poetes
i personalitats.
Activitat conduïda per Biel Mesquida
i Jordi Van Campen.

8
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Dissabte, 21 d’octubre

Pintura i poesia
Un recorregut
de poesia i art.
17h30
Pou d’Art Galeria
[c. Balmes, 35]

Recital de poesia
A càrrec d’Ester Xargay en el marc de
les exposicions de les pintores
Maria Fabre i Teresa Riera.
   Més info. pàgina 13

18h15
Espai Lluís Ribas
[C. Gorina, 13]

Poemes i pintada en directe
a vuit mans
Recital de poesia
amb Santiago Montobbio.
Pintada a vuit mans a càrrec de
Lluís Ribas, Miquel Mas,
Laurentino Martí i Granja Llobet.
   Més info. pàgina 13

19h
La GaLeRia
[C. St. Jordi, 14]

Ekphrasis.
Poemes al voltant de l’art
Lectura de poemes a càrrec de
D. Sam Abrams en el marc de
l’exposició de Pere Formiguera.
   Més info. pàgina 13

19h45
Canals Galeria d’Art
[C. de la Creu, 16]

Lectura-performance
A càrrec de Roser Amills.

22h
Teatre - Auditori Sant Cugat
[Pl. Centre Cultural, s/n]]

IX Nit de poesia
Un recital poètic creat en clau
d’espectacle: 11 poetes vinguts
de diferents indrets dels Països
Catalans diuen els seus poemes;
una ocasió única d’escoltar les veus
actuals de la poesia catalana llegint
les seves pròpies creacions.
Direcció escènica:
Mudit Grau (Color Dansa)
Poetes:
Maria Cabrera,Narcís Comadira,
Àngels Gregori, Carles Hac Mor,
Núria Martínez Vernis, Dolors Miquel,
Perejaume, Susanna Rafart,
Carles Rebassa, Albert Roig i la poeta
d’honor Montserrat Abelló.
Producció: Teatre-Auditori Sant Cugat
Preu: 6€.

9

Col·labora:
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Plaer de viurePlaer de viure, d’estar
asseguda i contemplar
com cau la tarda.

Tarda d’un gris lluminós
ara que el dia s’allarga.
I ser feliç com Epicur

amb el poc que vull
al meu abast.
I, en no esperar

ja res d’un més enllà,
no tenir por de la vida
ni de la mort.

De Memòria de tu i de mi. Denes, 2006
Montserrat Abelló

11
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ExposicionsMuseu de Sant Cugat – Monestir
[Claustre del Monestir –Sala Capitular]

Instal·lació Simfonia
de J. M. Calleja
Us heu aturat mai a la sala capitular
per escoltar quins poemes se senten?
A peu pla, si acosteu l’orella,
entremig del silenci de les pedres
les veus dels poetes són audibles,
ens fan sentir les diferents sonoritats,
des de la més greu fins a la més
aguda. Aquí, des dels segles dels
segles, les llengües creen una pàtria,
una constel·lació sonora de
coloracions diverses: la poesia.
   M. dels Àngels Ballbé

Del 18 d'octubre
fins al 19 de novembre
Jardins del Monestir, s/n.
Horari: de dimarts a dissabte,
de 10h a 13h30 i de 15h a 19h;
diumenges i festius, de 10h a 14h30.

Biblioteca del Mil·lenari
[Av. Pla del Vinyet s/n]

Montserrat Abelló: Un blau infinit
Molts són els records que habiten
el blau infinit de Montserrat Abelló,
difícilment convertibles en objectes.
En trobareu alguns que va portar a
Barcelona després del periple xilè i
de l'exili, i per sobre de tot l'admiració
d'haver pogut escriure. De deixar-nos
la seva veu al cor de les paraules:
gràcies i felicitats, Montserrat!
Certament, com diu la veu del poeta
irlandès, "més que records,
tota una vida: lluita, amor, poesia".

Del 9 d'octubre
fins al 4 de novembre
Horari: dilluns, de 16h a 21h;
de dimarts a divendres, de 10h a 14h
i de 16h a 21h; dissabtes, de 10h a 14h.12
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La GaLeRia
[C. St. Jordi, 14]

Pere Formiguera
Diàlegs amb la pintura

De l’1 fins al 31 d’octubre
Horari: de dimarts a divendres de 17h
a 20h30; dissabtes d’11h a 14h i de 17h
a 20h30; diumenges d’11h a 14h.

Pou d’Art Galeria
[C. Balmes, 35]

Exposicions de les pintores
Maria Fabre i Teresa Riera

Del 21 d’octubre fins
al 22 de novembre
Horari: de dilluns a divendres,
de 17h a 20h30;
dissabtes, d'11h a 14h
i de 17h a 20h30.
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Espai Lluís Ribas
[C. Gorina, 13]

Miquel Mas
Humans

Del 16 d’octubre fins
al 12 de novembre
Horari: de dimarts a divendres,
de 18h a 21h;
dissabtes, d’11h30  a 14h
i de 18h a 21h;
diumenges i festius,
d’11h30 a 21h.
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Activitats paraDimarts 17 d’octubre,
a les 20h
Biblioteca del Mil·lenari

Presentació del llibre guanyador
del V Premi de poesia Sant Cugat
a la memòria de Gabriel Ferrater,
Missa pagesa, de Dolors Miquel
En aquest acte es presentaran les
bases de la sisena edició del Premi.
Organitza: Ajuntament Sant Cugat,
Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater
i Edicions 62

14

TOT PO-e-SI-@
Activitat adreçada a escoles i IES i
també a la població en general per
gaudir amb la creació de poemes
propis sobre el tema que més us
interessi. Només cal que envieu les
vostres creacions poètiques a l’e-mail
teatre-auditori@santcugat.cat.
Els poemes triats pel poeta i
col·laborador Lluís Calvo seran
publicats als apartats TOT PO-e-SI-@
del Tot Sant Cugat i del Diari de Sant
Cugat i als webs col·laboradors del
Festival. Cada autor seleccionat rebrà
dues invitacions per a la IX Nit de
poesia al Teatre-Auditori
(dissabte 21 d’octubre, a les 22h).
Els poemes, de màxim 14 versos,
es poden fins al 16 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.
TOT Sant Cugat i Diari de Sant Cugat.

Webs:
www.teatre-auditori.santcugat.cat
http://cultura.gencat.net/ilc/
www.totsantcugat.com
www.indexautors.santcugat.org

Col·labora:

Trobada d’organitzadors
de festivals de poesia
Durant aquests dies, hi haurà la
primera trobada de gestors i
organitzadors de festivals de poesia
amb l’objectiu d’intercanviar
experiències i conèixer
el Festival de poesia de Sant Cugat.
Coordina: Jordi Virallonga

Diumenges, de 9h a 9h30
Ràdio Sant Cugat (91.5 FM)

Entre fulls i escrits de ploma
comença el meu camí de poesia.
Versos a Ràdio Sant Cugat
Programa conduït per Pere Pahissa.
Amb Ester Broll, Anna Enrich,
Joan Fàbregas, Mario Fernández,
Xavi Fornells, Carolina Hernández,
Miquel Herrada, Pau López,
Joan Reverte, Jessica Sotodosos
i Llorenç Torres.
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Tàndem de poetes, moderats
per Jordi Virallonga, que té com a objectiu
apropar-nos a dos poetes de llengües
diferents que ens faran passar una estona
agradable i suggestiva recitant els seus
versos, parlant de la seva poètica
i de la literatura en general, de la música,
del cinema...

Dimecres 15 de novembre,
a les 20h
Lluís Calvo (Saragossa, 1963)
Esther Zarraluqui (Barcelona, 1956)

Dimecres 13 de desembre,
a les 20h
José Luis Giménez Frontín
  (Barcelona, 1943)
David Jou (Sitges, 1953)
Veniu a gaudir amb la poesia!
Hi ha paraules per a tothom!
Coordina i modera: Jordi Virallonga,
president de l'Aula de Poesia
de Barcelona.
Organitza: Teatre-Auditori Sant Cugat
en col·laboració amb l’Aula de Poesia
de Barcelona i la Institució de les
Lletres Catalanes.

Patrocina:

de març a desembre
al Cafè Auditori | 20:00h | Entrada lliure

2006

ral·lelesDimecres 25 d'octubre,
a les 21h
Aula Magna de l’Escola de Música
Municipal Victòria dels Àngels

Recital Lied.
Compositors catalans.
Òpera de cambra Sant Cugat
Veu: Mariona Benet
Piano: Eloi Jover
Serranas de Cuenca
  (Luis de Góngora)
Gracia mia (romanç anònim)
L'ocell profeta
  (Comtessa de Carlet i Castellà)
  Enric Granados (1867-1916)
A l'ombra del lledoner
  (Tomàs Garcés)
A l'ombra del lledoner
Cançó de comiat
Cançó de grumet
Cançó de bressol
La vida de la galera
  Eduard Toldrà (1895-1962)
Líriques i amoroses
L'elegia d'una rosa (Josep Carner)
Cançó (Carme Monturiol)
El sonet dels llavis (Josep Carner)
  Joaquim Serra (1907-1957)
Canciones negras
Cuba dentro de un piano
  (Rafael Alberti)
Canto negro (Nicolás Guillén)
  Xavier Montsalvatge (1912-2002)

En aquest recital us oferim una tria de lieder
de compositors catalans que han musicat obres
de poetes tant en català com en castellà.
Aquest lligam entre música i poesia
converteix cada una de les cançons
en una obra mestra i completa malgrat
la seva curta durada.

Preu: 6€

15
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Poesia als cent

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 complementa
amb la visita a les escoles
de l’escriptor Enric Larreula, autor
de Bestiesari, que treballa el llibre
directament amb els/les alumnes.

Juguem amb els poetes
L'objectiu d’aquesta activitat
és que l'infant prengui contacte
amb un nou gènere literari,
que adquireixi interès per jugar amb
les paraules i que pugui aprofundir
dins el món del poeta que s'estigui
treballant. Contes farcits de poemes,
petites ritmes i cançons. Tot això,
ajudat d'un suport visual força
atractiu per l'infant.
Hi ha també un apartat interactiu,
on l'infant pot crear els seus propis
ritmes 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).

Centres educatius de primària
16
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Sessions poètiques als instituts
D’altra banda, i com a complement
del Festival de poesia de Sant Cugat,
us proposem la possibilitat de rebre
la visita de l’escriptor Jordi Van
Campen 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 de l’homenatjada del
Festival d’enguany: Montserrat Abelló.
Així mateix durant el mes d’octubre,
es podrà veure una exposició
sobre la figura de Montserrat Abelló
a la Biblioteca del Mil·lenari.

Ràdio Sant Cugat
Lectura a càrrec d’estudiants
dels instituts de la mà de Jordi Van
Campen.
Aquesta activitat complementària
té com a objectiu apropar els versos
de Montserrat Abelló tant als instituts
com al màxim de públic possible.

Les activitats de Poesia
als centres educatius
s’organitzen des del Departament
d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès (tel. 93 565 70 00)
i formen part del Pla Municipal
de Dinamització Educativa.
Amb la col·laboració
del Teatre-Auditori Sant Cugat
i la Institució de les Lletres Catalanes.

Centres educatius de secundària
17

ntres educatius
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Cale

18

Museu de Sant Cugat – Monestir
[Claustre del Monestir - Galeria
superior]

 19h30
Inauguració del 6è Festival
de poesia de Sant Cugat

 20h
Recital d’homenatge a
Montserrat Abelló
a càrrec de Rosa Vila.
Presentació de la coreografia
Sal de llàgrimes,
a càrrec de Color Dansa

 20h40
Visita a la instal·lació
Simfonia de J. M. Calleja

 21h
Acte de cloenda

 18h30 a 20h
Plaça Octavià
Poesia del carrer al carrer

 19h a 20h
Mythos Llibreria
Mescladissa a les llibreries
amb Eduard Jener, Rosa Novell,
Sebastià Perelló i Anna Veiga.

 20h15 a 21h15
Llibreria Paideia
Mescladissa a les llibreries
amb Josep M. Fonalleras,
Ponç Puigdevall, Guillem Terribes,
i Vanessa Vidaurrazaga.

 20h a 22h
Biblioteca del Mil·lenari
Taller de poesia per a adults
a càrrec d’Isabel Ruiz

 22h30
Teatre La Unió
Cafè – Poesia.
Espectacle precaució: Obres!
Amb Enric Casasses i Feliu Gasull

Dimecres

18 d’octubre

Dijous

19 d’octubre



C M Y CM MY CY CMY K

endari
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 18h30 a 20h
Plaça Octavià
Poesia del carrer al carrer

 19h a 20h
Llibreria Alexandria
Mescladissa a les llibreries
amb Carolina Hernández,
Marta Pessarrodona, Toni Sala
i Gabriel de la S.T. Sampol.

 20h15 a 21h15
El Celler de Llibres
Mescladissa a les llibreries
amb Maribel Covas, Guim Pros,
Carme Riera i Osías Stutman.

 22h
Teatre-Auditori Sant Cugat
Miguel Poveda en concert

 23h30
Clàssic Copes
Hi ha un pam de mar al desert i
el vaixell bufa la vela
Marc Egea, Dj Atún, Xavi Lozano
i Francesc Gelonch.

 11h
Llibreria L’Amic Imaginari
Nas de mosquit!
amb Ester Xargay

 12h
Plaça Octavià
Un plat pla ple de poesia està
a càrrec de Tantàgora

 13h
Museu de Sant Cugat – Monestir
[Claustre del Monestir]
Passeig peripoètic

 17h30
Pou d’Art Galeria
Exposicions de les pintores
Maria Fabre i Teresa Riera

 18h15
Espai Lluís Ribas
Recital de poesia amb
Ester Xargay

 19h
La GaLeRia
Ekphrasis.
Poemes al voltant de l’art

 19h45
Canals Galeria d’Art
Lectura-performance
a càrrec de Roser Amills.

 22h
Teatre-Auditori Sant Cugat
IX Nit de poesia

Divendres

20 d’octubre

Dissabte

21 d’octubre
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Entrada gratuïta a totes les activitats, a excepció de:

20

+ informació: 93 589 12 68
www.santcugat.cat
http://cultura.gencat.net/ilc/

Museu de Sant Cugat -
Monestir

Preu entrada al Museu: 3€

Tarifa reduïda: 1,50€

(grups a partir de 15 persones,
carnet jove, carnet d’estudiant
i famílies nombroses)
Gratuïtat: ciutadans de Sant Cugat,
jubilats, aturats, membres de l’ICOM
i menors de 16 anys

Teatre-Auditori Sant Cugat

Venda anticipada de localitats
a les taquilles del Teatre Auditori.
pl. Gabriel Ferrater. 93.589.12.68
www.teatre-auditori.santcugat.cat
Dues hores abans
al vestíbul del Teatre

Miguel Poveda en concert
Preu: 18€

IX Nit de poesia
Preu: 6€

Recital Lied
Compositors catalans
Preu: 6€

Teatre de la Unió

Venda anticipada a la secretaria
de la Unió de 18h a 21h.
av. Anselm Clavé, 17
93.675.20.57
www.launiosantcugatenca.org

precaució: Obres!
Preu: 6€

Llibreries de Sant Cugat
A Alexandria, El Celler de Llibres,
L’Amic Imaginari, Mythos i Paideia
hi trobareu una extensa exposició
de publicacions de poesia.

Durant els dies del 6è Festival de
poesia de Sant Cugat, a la Biblioteca
del Mil·lenari hi haurà un racó poètic
amb els llibres dels poetes convidats
enguany.
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Amb el suport de:

Fotografies: Jordi García

Amb la col·laboració de:

Companyia resident a Sant Cugat del Vallès.
Pla de Residències de Creadors
del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
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