
 

 

 

Dossier de premsa  

VI FESTIVAL POESIA I + 
Dates: del 25 de juny al 24 de juliol.  
Lloc: Fundació Palau de Caldes d’Estrac i Arts Santa Mònica de Barcelona. 
Organitza: Fundació Palau 

 

http://www.fundaciopalau.cat/fundacio-palau/ca/festivals.html 
http://poesiaimes.wordpress.com/ 
Facebook de la Fundació Palau 
 

Un duel de clàssics: MARAGALL i PALAU I FABRE 

la popular actriu MERCÈ SAMPIETRO 

el Premi Nobel de Literatura polonès MILOSZ dramatitzat 
pel guanyador dels últims Jocs Florals, ALBERT ROIG, 

les músiques de l’Holocaust del Quartet Brossa, amb textos 
del recentment desaparegut JORGE SEMPRUN, entre 
d’altres, 

la POESIA SUFI clàssica a través de MARTA MILLÀ 
(l’actriu coneguda com a alcaldessa de “Ventdelplà”), 

la POESIA ZEN meditativa de CARLES DUARTE 

i les cançons tradicionals de PEP GIMENO BOTIFARRA 

protagonitzen la sisena edició del prestigiós Festival 
POESIA I+, que organitza la Fundació Palau. 

 



  

 

Des del 25 de juny fins al 24 de juliol, una vintena de recitals, concerts i 
espectacles dedicats a la poesia se celebraran a la Fundació Palau de Caldes 
d’Estrac i a l’Arts Santa Mònica de Barcelona.  

La tradicional NIT DE POETES que cada any culmina el festival Poesia I+ 
anirà a càrrec dels veterans GERARD VERGÉS i FRANCESC GARRIGA, 
juntament amb una jove i prometedora veu del Maresme: LAIA NOGUERA. 

Literatura, música, màgia i teatre es barregen en un festival que en anteriors 
ocasions ja ha comptat amb noms de prestigi inqüestionable com els cantants 
Roger Mas, Raimon, Maria del Mar Bonet o Pau Riba, poetes com Enric 
Casassas, Joan Margarit, Feliu Formosa o Dolors Miquel, i s’han escenificat els 
versos d’Espriu, Pere IV, Neruda, Lorca o el mateix Palau i Fabre. 

Cal destacar, entre altres actes, l’adaptació al teatre dels poemes de Miquel 
Martí i Pol i de Joan Vinyoli, els concerts dedicats a Jacques Brel i als poetes 
de la Nova Cançó, la màgia brossiana de Hausson i l’enriquidor espectacle 
L’Escala Canta i Balla, on una àvia, Maria Teresa Pellicer, acompanyada d’un 
cor i dansa, recupera la literatura oral marinera de l’Empordà. I per als més 
petits, dos espectacles de caràcter familiar amb sessions poètiques i teatrals. 

 

SI VOLEU MÉS INFORMACIO I ENTREVISTAR qualsevol dels participants del 
Festival Poesia I+ o al director de la Fundació Palau i Fabre, Josep Sampera, 
no dubteu a posar-vos en contacte amb: 

Pep Blay 
Comunicació i premsa del VI Festival Poesia I+ 
Telf. 606 34 55 36 
pepblay@gmail.com 

www.fundaciopalau.cat 
 

Neus Purtí  
Comunicació i premsa  Arts Santa Mònica  
Telf. 935 565 314 (directe) - T 933 162 810  
npurtic@gencat.cat  

www.artssantamonica.cat 
 

 

 

___________________________



 

Un duel de clàssics inaugura el IV Festival Poesia I+  

 

JOAN MARAGALL I JOSEP PALAU I FABRE.  
Dissabte, 25 de juny. 22 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

RUTA LITERÀRIA JOAN MARAGALL A CALDES. 

Diumenge, 26 de juny. 18:30 h. Sortida de la Fundació Palau. 

 

Un recital-concert amb els versos de  

JOAN MARAGALL I JOSEP PALAU I FABRE, 

tots dos estretament vinculats a Caldes d’Estrac,  

inaugura la sisena edició del Festival POESIA I+. 

 

Si la celebració de l’Any Maragall està especialment justificada en 
algun poble de Catalunya és a Caldes d’Estrac, on l’escriptor hi va 
viure i estiuejar amb la seva família i li va dedicar part de la seva 
obra. Poemes com Vistes al mar o El pi d’Estrac o l’obra de teatre 
Nausica a Caldetes són mostres de la seva fecunda relació. 

La Fundació Palau, ubicada en aquest indret privilegiat del 
Maresme, s’afegeix a l’Any Maragall amb més motiu que mai, i li 
dedica l’acte d’obertura del Festival POESIA I+. 

L’escriptor i compositor Ignasi Roda, acompanyat pel pianista 
Josep A. Garcia i el violinista Vassil Lambrinov, ofereix un singular 
recital amb musicacions dels dos grans poetes vinculats a 
Caldes d’Estrac: Joan Maragall i Josep Palau i Fabre. 

El president de la Fundació Palau, Tomàs Nofre, dóna el toc de 
sortida amb la intervenció Josep Palau i Fabre, lector de 
Maragall. 

L’endemà diumenge, a la tarda, s’organitza una ruta literària per 
Caldes d’Estrac, per conèixer els llocs emblemàtics on estiuejava 
Maragall i la seva família i que van formar part de la seva obra, des 
del Gran Hotel de la Providència i la Platja de les Barques a la casa 
del poeta. El guia és Manuel Llanas i inclou els textos més 
característics.  



“Eran pocos los que comprendían que aquel señor –en cuanto a su 
señorío estábamos de acuerdo todos– que paseaba por el Paseo de los 
Ingleses, acompañado por su esposa y rodeado de chiquillos y niñeras, 
pudiese ser un poeta, y tal vez eran aún menos numerosos los que leían sus 
poesías admirables y podían imaginarse que aquel poeta puediese estar tan 
saturado de patriarcalidad, que tuviese tiempo de formar ejemplarmente a 
aquella numerosa familia, entre dos estrofas inmortales y profesar, con claridad 
de maestro, lecciones de cosas y de vida, a aquel enjambre de hijos mientras 
paseaban por los caminos de “La Mina” y del “Dinorah” y del “Remei”. 

“Y no obstante, esta conjunción de sentimientos constituía el secreto del 
poeta y el del patriarca.” 

JOAQUIM MARIA DE NADAL, sobre Joan Maragall, en el pròleg de 
“Nausica a Caldetes”, editat l’any 1960 

 

 

 

L’estrella del Festival POESIA I+ és una popular actriu 

 

MERCÈ SAMPIETRO: “SENSUALITATS” 
Divendres 1 de juliol. 22 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac 

 

L’actriu MERCÈ SAMPIETRO interpreta 

alguns dels textos més sensuals  

dels grans poetes catalans i castellans,  

acompanyada per la música d’Eduard Iniesta 

 

Palau i Fabre, Brossa, Estellés, Margarit, Casasses, Maria 
Mercè Marçal, Vinyoli i Ferrater. Però també Lorca i Gil de 
Biedma.  

Amb el nom de Sensualitats l’actriu Mercè Sampietro ofereix un 
espectacle íntim i proper on recita alguns dels seus poetes més 
estimats. L’obra està dirigida per Antonio Calvo i compta amb les 
guitarres del prestigiós músic d’arrel mediterrània Eduard Iniesta. 

Tot i la seva llarga carrera als escenaris, Mercè Sampietro és 
coneguda pels seus papers protagonistes a les exitoses sèries de 



televisió Nissaga de Poder, Laberint d’Ombres, Porca Misèria i 
actualment a La Riera, i com a actriu habitual a les pel.lícules de la 
històrica directora Pilar Miró. 

 

L’espectacle més exquisit del Festival Poesia I+ es 
basa en els poemes d’un clàssic universal, el Nobel 
polonès Milosz, amb dramatúrgia del poeta Albert Roig 

 

MORT DE MILOSZ  
Dijous 7 de juliol. 20 h. Arts Santa Mònica, Barcelona. 

 

En el centenari del naixement del Nobel polonès, 

els poemes que MILOSZ va dedicar a la mort 

prenen vida en un espectacle únic interpretat  

per Arnau Puig i Cinta Moreno, amb la dramatúrgia 

d’Albert Roig, guanyador dels últims Jocs Florals 

 

Mort de Milosz és un espectacle a partir dels poemes que en els 
últims anys de vida el Nobel polonès va dedicar a la mort, fins i tot 
la seva pròpia. Una sèrie de textos bellíssims i corprenedors on 
s’investiguen les diverses maneres de ser interpretats. 

Arnau Puig i Cinta Moreno encarnen la veu del poeta, i el rapsoda 
tortosí Albert Roig, un dels talents més reconeguts i premiats de la 
poesia catalana contemporània s’ha fet càrrec de la dramatúrgia. 
L’obra està dirigida per Joan Fullana i també compta amb els 
videos de Dionís Escorsa. 

Czeslw Milosz (1911-2004) es va exiliar als Estats Units, contrari a 
la política cultural del règim comunista de Polònia. Ell és el poeta 
idoni per mirar de respondre la pregunta de per què serveix la 
poesia en un segle de guerres i injustícies.  

L’espectacle més compromès del Festival Poesia I+ és 
un concert dedicat a la memòria històrica i recorda 
Semprun 



 

QUARTET BROSSA:  

MÚSIQUES DE L’HOLOCAUST 
Diumenge 17 de juliol. 21 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

 

El QUARTET BROSSA ha creat una acció musical  

sobre la memòria històrica amb documents sonors 

de les víctimes de la II Guerra Mundial,  

textos de Semprún i Primo Levi, entre d’altres 

 

Jorge Semprún va destacar no només com a escriptor, sinó per les 
seves reflexions al voltant de la II Guerra Mundial. Per això, el 
Quartet Brossa va utilitzar els seus textos juntament amb els de 
Primo Levi, Joaquim Amat, Mercè Núñez i Imre Kertész per crear 
l’espectacle Músiques de l’Holocaust. El que no sabien és que 
poc temps després moriria l’ex-ministre de Cultura.  

Aquesta acció poètico-musical serà una bona ocasió per recordar la 
memòria de Jorge Semprún. Però sobretot, la de la Segona 
Guerra Mundial.  

El fil conductor del concert es basa en un material sonor 
impressionant: els enregistraments de les cançons populars 
cantades per les víctimes de l’Holocaust, per tal de no extingir les 
seves tradicions. 

Estèticament, Músiques de l’Holocaust és també un concert en el 
que es transgredeixen els límits entre la música clàssica, la 
zíngara, la mediterrània i la klezmer. Una autèntica delicatessen 
amb compromís històric per al Festival POESIA I+. 

 

 

La poesia exòtica, espiritual i meditativa, com la sufí o 
la zen, guanya projecció al Festival POESIA I+ amb 
l’actriu Marta Millà i l’escriptor Carles Duarte 

 



MAHABBAT (LA CIÈNCIA DE L’AMOR) 
Dissabte 9 de juliol. 22 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

CARLES DUARTE: POESIA I MÚSICA JAPONESA 
Dijous 21 de juliol. 20 h. Arts Santa Mònica, Barcelona 

 

Dos espectacles generen expectatives a un públic de  

poesia creixent en el festival: un concert de poesia sufí 

amb l’actriu MARTA MILLÀ (l’alcaldessa de Ventdelplà);  

i l’escriptor CARLES DUARTE recita poesia zen. 

 

En les darreres edicions del Festival POESIA I+ es va constatar un 
interès creixent del públic per la poesia espiritual i meditativa 
de procedència exòtica. 

Aquest any s’hi aposta d’una manera més decidida amb dos 
espectacles ben diferents: 

 

MAHABBAT. LA CIÈNCIA DE L’AMOR 

L’actriu Marta Millà, coneguda popularment pel seu paper 
d’alcaldessa a la sèrie de televisió Ventdelplà, posa veu a una 
simfonia sobre l’amor terrenal i espiritual a partir dels poetes Rumí, 
Ibn Arabí, Attar i Hal.lag.  

L’ambientació musical és cosa d’un especialista en la literatura 
sufí, Pedro Burruezo (exClaustrofobia i Camerata Bohemia), 
acompanyat del llaüt i la flauta ney de Wafir S. Gibril. 

 

 

CARLES DUARTE. POESIA I MÚSICA JAPONESA 

L’escriptor Carles Duarte proposa un duet molt especial: alternar 
els seus haikús, que conviden a entrar en estats de meditació i 
són fruit de la seva relació amb el mestre japonès Wataru, amb 
antigues peces musicals d’origen zen que interpreta Antonio 
“Enzan” Olías amb el shakihachi, o flauta de bambú. 



Senzillesa, subtilesa, expressivitat i contemplació. Un altre 
espectacle que, com Mahabbat. La Ciència de l’Amor, no s’ha 
d’escoltar amb l’orella, sinó amb l’ànima. 

 

 

El concert més popular de POESIA I+ el farà tota una 
figura del folk actual, el valencià Pep Gimeno Botifarra. 
Ell i una àvia de l’Escala són l’aposta del festival per 
recuperar la literatura de tradició oral  

 

PEP GIMENO BOTIFARRA:  

TE’N CANTARÉ MÉS DE MIL 
Diumenge, 24 de juliol 21 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

L’ESCALA CANTA I BALLA 
Diumenge 3 de juliol. 20 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

 

Si PEP GIMENO BOTIFARRA protagonitza  

el concert més popular del festival POESIA I+  

amb el picant repertori tradicional valencià, 

una autèntica àvia de L’Escala recupera  

antigues cançons marineres acompanyada  

d’un cor i un grup de danses. 

 

La poesia de tradició oral i popular també té el seu lloc al 
Festival POESIA I+. El plat fort musical del festival és 
precisament una figura del folk actual en plena projecció i un dels 
artistes més sol.licitats actualment als escenaris de Catalunya, el 
valencià Pep Gimeno Botifarra. 

A l’espectacle Te’n cantaré més de mil, recupera la màgia de 
cançons tradicionals a vegades barroeres, a voltes eròtiques i 
altres còmiques, sorgides en el món rural de La Costera i La Vall 



d’Albaida. Carismàtic i autèntic, és impossible que ningú 
s’avorreixi en un concert de Pep Botifarra. 

 

L’ESCALA CANTA I BALLA 

Una àvia de L’Escala, Maria Teresa Pellicer, s’atreveix a pujar 
sense complexes a l’escenari per cantar les cançons marineres 
d’abans, acompanyada del Cor Indika i el grup de danses La 
Farandola. 

Aquest espectacle va més enllà de folklorismes i és el fruit del 
treball de recerca del ric patrimoni oral de la costa empordanesa i 
barreja danses antigues amb cançons de la vora del foc. Pot ser, 
sens dubte, una de les sorpreses del festival POESIA I+. Més 
autèntic, impossible. 

 

 

 

L’acte més emblemàtic del Festival POESIA I+, la Nit de 
Poetes, la protagonitzen dos escriptors veterans i una 
veu jove del Maresme 

 

NIT DE POETES: GERARD VERGÉS, FRANCESC 
GARRIGA i LAIA NOGUERA 
Divendres, 22 de juliol, 22 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

 

POESIA I+ aposta en l’acte central del festival,  

l’emblemàtica Nit de Poetes, per dues veus madures,  

reconegudes i premiades, Gerard Vergés i Francesc  

Garriga, que reciten els seus textos al costat  

d’una veu jove i prometedora, la poetessa de Calella 

Laia Noguera 

 



Per la Nit de Poetes del Festival POESIA I+ han passat algunes 
de les veus cabdals de la literatura catalana: Joan Margarit, 
Marta Pessarrodona, Màrius Sampere, Dolors Miquel, Joaquim 
Sala-Sanahuja o Albert Roig. Qui la va inaugurar va ser el mateix 
Palau i Fabre al costat de Biel Mesquida i Maria del Mar Bonet. 

Aquest any l’acte més característic i que respon a la vocació 
essencial del festival el protagonitzen un triangle de dues veus 
masculines i consolidades amb una veu femenina que creix amb 
força: el tortosí Gerard Vergès, el sabadellenc Francesc Garriga i la 
calellenca Laia Noguera. 

GERARD VERGÉS (Tortosa, 1931) és escriptor, farmacèutic i 
professor universitari. Ha guanyat nombrosos premis com el 
Carles Riba de poesia gràcies a L’ombra rogenga de la lloba 
(1981) i el Josep Pla de narrativa, i la seva trajectòria ha estat 
reconeguda amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. 

FRANCESC GARRIGA (Sabadell, 1932) ha alternat la seva 
dedicació a la poesia amb l’ensenyament i la col.laboració en 
mitjans de comunicació. De la seva obra es diu que és molt 
personal, original i meticulosa, una llarga trajectòria que s’inicia al 
1959 amb el recull Entre el neguit i el silenci. 

LAIA NOGUERA (Calella, 1983) és l’aposta d’aquesta Nit de 
Poetes. Va irrompre en el panorama literari català amb només vint 
anys gràcies al recull de poemes L’oscultor, premi Amadeu Oller. 
Amb Triomf ha guanyat el premi Miquel de Palol, ha estat traduïda 
a l’èuscar i a l’italià i ha col.laborat amb artistes d’altres disciplines, 
com la fotògrafa Fiona Morrisson o el violista de roda Adrià Grandia, 
amb qui va publicar el disc Carboncle (2007). 

 

Jacques Brel en català: dos concerts demostren la 
poesia de la Chançon i la Cançó al festival POESIA I+ 

 

MÓN BREL EN CONCERT  
Dissabte, 23 de juliol. 22 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

MIQUEL PUJADÓ: AMB LA PARAULA CANTADA 
Diumenge 26 de juny. 21 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

 



El mític Jacques Brel versionat en català  

per Jordi Vidal i Toni Xuclà, i la poesia de la  

Nova Cançó interpretada per Miquel Pujadó  

refermen la relació cantautor-literatura 

 

Cantautors i poesia. La Chançon i la Cançó. Un concert amb 
versions del mític Jacques Brel, on s’il.lustra tot el seu món poètic i 
se’l fa encara més entenedor, és l’aposta de Jordi Vidal i Toni 
Xuclà en l’espectacle Món Brel en Concert. 

Bellesa i tendresa, dramatisme i passió són característiques del 
cantautor flamenc, un dels més influents en la música popular. 

Per la seva banda, Miquel Pujadó, que sempre s’ha emmirallat 
amb la chançon francesa, presenta Amb la Paraula Cantada, un 
espectacle on combina alguns dels textos més interessants de la 
Nova Cançó, des de Delfí Abella fins a Lluís Llach, però també 
musicacions de Palau i Fabre, Maragall, Brossa i poemes propis 
del seu últim àlbum, A contraveu. 

  

 

 

 

El teatre porta Martí i Pol, Vinyoli, Antonio Ortega i 
l’il.lusionisme brossià a l’escenari del festival POESIA 
I+ de la mà de les companyies eSseLa, Heura, Nozomi 
700 i el Mag Hausson 

 

El POBLE, de Martí i Pol. CIA TEATRE eSseLa 
Dissabte, 2 de juliol. 22:00h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

NU DE TOT EN L’UNIVERS, de Vinyoli. CIA 
HEURA TEATRE 
Divendres, 8 de juliol. 22:00h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 



TEN TIPS, d’Antonio Ortega. CIA NOZOMI 700 
Dijous, 14 de juliol. 20 h. Arts Santa Mònica, Barcelona. 

MAG HAUSSON: IT’S MAGIC 
Diumenge, 10 de juliol. 20.30 h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

 

Els espectacles teatrals del festival POESIA I+  

descobreixen el vessant dramàtic de grans rapsodes 

com Miquel Martí i Pol o Joan Vinyoli i la dimensió  

literària d’un artista controvertit com Antonio Ortega  

a través de companyies apassionades i investigadores, 

mentre Hausson, el mag d’inspiració brossiana,  

presenta els seus nous trucs més poètics. 

 

La teatralització de la poesia i dels poetes és un dels puntals que 
any rere any té present el Festival POESIA I+.  

Aquestes són les quatre obres que s’hi representen i que 
investiguen la relació entre la dramatúrgia i la lírica: 

CIA TEATRE eSseLa: El poble, de Miquel Martí i Pol 

Adaptació d’un dels poemaris més emblemàtics de Martí i Pol, El 
poble (1966). Veu, música i imatges ens apropen a l’essència d’un 
poble, vist com un referent universal del nostre país, on són 
protagonistes la gent i els seus sacrificis, les tradicions, els somnis i 
les il.lusions, les misèries, les lluites i les decepcions, i també l’amor 
i l’esperança. 

 

CIA HEURA TEATRE: Nu de tot en l’univers, de Joan Vinyoli 

Muntatge poètic amb música i dansa, basat en la vida i obra de 
Joan Vinyoli que transcorre en els quatre ambients que viu el poeta: 
la Tempesta, l’Amor, el Vi i l’Amistat, i el Magià. És a dir, el poeta 
que troba l’àngel dins seu. 

 



 

El Festival POESIA I+ pensa en els més petits i proposa 
espectacles familiars 

 

COM GOTES D’AIGUA, de Joana Raspall. CIA 
COS DE LLETRA 
Diumenge 3 de juliol. 19:00h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

C. EL PETIT LLIBRE QUE ENCARA NO TENIA 
NOM. Textos de Juan A. Millan, traducció de 
Quim Monzó. CIA TEATRE eSseLa 
Diumenge, 17 de juliol. 19:00h. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. 

 

El festival POESIA I+ organitza  

una sessió poètica per a nens  

amb Joana Raspall i un conte adaptat  

per la companyia de Teatre eSseLa 

 

Tot i que alguns dels recitals i concerts del festival poden ser 
perfectament aptes per a nens, POESIA I+ proposa dues activitats 
en horari de tarda pensades expressament per a la família. 
D’aquesta manera, grans i petits poden gaudir junts de la poesia. 

Aquestes són les dues obres: 

CIA COS DE LLETRA: Com gotes d’aigua, de Joana Raspall 

Sessió poètica per a totes les edats on els més petits gaudiran 
amb els versos dolços i enginyosos de Joana Raspall. Tenint 
sempre els nens presents, Ruth Vilar i Salva Artesero interpreten 
poemes d’una manera amena i divertida a través de cançons, 
faules i dibuixos. 

 

CIA TEATRE eSseLa: C. El Petit Llibre que encara no tenia 
nom, textos adaptats de Juan A. Millán, trad. Quim Monzó. 



Espectacle teatral en què C. és un conte que només tenia dues 
frases: “hi havia una vegada.” En una biblioteca cerca personatges 
i experiències i es relaciona amb altres companys literaris. 

 

 


