
DOSSIER DE PREMSA                  
FESTIVAL POESIA I +
Dates: Dissabte 30 de juny i dissabtes 7, 14 i 21 de juliol de 2012 
Horari: A les 22h
Lloc: Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau

Informació:
http://www.fundaciopalau.cat/fundacio-palau/ca/festivals.html
http://poesiaimes.wordpress.com/premsa/
I el facebook de la Fundació Palau

Un any més, la Fundació Palau proposa un seguit d’espectacles al voltant 
de la poesia per les nits d’estiu, per gaudir de la música i la poesia a l’aire 
lliure...
Un recital poètic de l’actriu Sílvia Bel amb una  tria ben personal de 
poemes, amb textos de Perejaume i poesies de Josep Palau i Fabre...
Roger Mas en concert amb La casa d’enlloc, la seva creació musical més 
personal i poètica...
Celebració del setantè aniversari de Narcís Comadira amb un recital de 
textos del seu nou llibre Lent... 
La Nit de poetes amb les veus poètiques de Rosa Fabregat, Ivette Nadal i 
Arnau Pons...

Tot plegat en una marc tan incomparable com el de la pèrgola de Can 
Muntanyà i el pati de la Fundació Palau. Una programació basada en 
recitals i espectacles de petit i mitjà format, de base literària, sovint 
intimistes, cercant sempre un nivell d'excel·lència, la diversitat formal i de 
contingut, i una notable dosi d'originalitat.



PROGRAMA

La VII edició del Festival Poesia i + que organitza la Fundació Palau, 
juntament amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Institució de les Lletres 
Catalanes i amb el suport de la Diputació de Barcelona, presenta quatre 
recitals de poesia i música.

Dissa  bte 30 de juny, a les 22 h  
Ma vida i els seus amics
Sílvia Bel
Acompanyada per Lito Iglesias, violoncel

Lloc: Pati de la Fundació Palau
Preu: 6 € / Aforament limitat
En fnalitzar l’espectacle, hi haurà una copa de cava.
I després…Nit de portes obertes a la Fundació Palau

Petit homenatge poètic amb textos de Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfll i 
Zoraida Burgos, Ovidi, William Yeats, Rainer Maria Rilke, Robert Lowell, Manuel 
Bandeira, Manoel de Barros i Bejan Matur.
També proses de Perejaume i poemes de Dolors Miquel i de Josep Palau i Fabre. 
El recital, així, és un viatge, amè i sorprenent, a través dels temps i els llocs i els 
cors.

Sílvia Bel, actriu de gran èxit teatral i que ha estat present en edicions anteriors del 
Poesia i + en propostes tan especials com Nausicaa, de Joan Maragall i La Mort i 
la Primavera, de Mercè Rodoreda, presenta en un espectacle íntim, una selecció 
personal de poesia, acompanyada per un violoncel.



Dissabte 7 de juliol, a les 22 h
La casa d’enlloc
Roger Mas
Roger Mas (veu i guitarra), Xavier Guitó (piano i teclat), Arcadi Marcet 
(contrabaix), Josep ‘Pinyu’ Martí (bateria i percussions)

Lloc: Parc de Can Muntanyà
Preu: 9 €
I després…Visita comentada a l’exposició permanent

Seguint la dinàmica de les grans veus europees, caracteritzada per la versatilitat 
dels cantautors a l’hora d’aproximar-se a un o altre estil o concepte, Roger Mas 
tomba novament cantonada per agafar un altre carrer. Un gir que busca la frescor 
de les seves primeres obres, amb lletres més senzilles i properes, petites històries 
amarades de poesia.

Si amb Mística domèstica, el seu cinquè disc, ens oferí cançons pròpies i producció 
aliena i després a Les cançons tel•lúriques poemes musicats de Verdaguer i 
músiques tradicionals però amb producció totalment pròpia, a La casa d’enlloc 
ens regala cançons pròpies amb producció pròpia.

L’inici del disc conté també un petit homenatge als referents dels seus primers 
treballs (Sisa, Riba, Laguarda, Ia & Batista, etc.) i pica l’ullet als cantautors de la 
Nova Cançó. Un treball per depurar el seu estil i fer-lo més defnit, per deixar més 
clar musicalment i a nivell de lletres qui és el cantautor Roger Mas.

Com ens diu ell mateix: “...és per tot això que en aquest disc nou, i fns i tot en el 
seu disseny de carpeta, reverberen ecos de tots els altres discos meus, detalls 
pensats també per al meu públic que coneix tots els altres treballs. Volia fer el disc 
defnitiu, el que deixés ben clar qui sóc artísticament".



Dissabte 14 de juliol, a les 22 h
Lent. Lectura il·lustrada
Narcís Comadira
Presentació d’Esteve Miralles

Lloc: Pati de la Fundació Palau
Preu: 6 € / Aforament limitat

A Lent (2012), el seu darrer llibre, Narcís Comadira dialoga creativament amb 
peces literàries d’altri i amb obres plàstiques diverses.
La sessió tindrà dues parts: la primera consistirà en unes recitacions del poeta amb 
lectura acompanyada d’altres textos, a càrrec d’Esteve Miralles, presentador de 
l’acte; la segona part consistirà en una lectura il·lustrada amb imatges projectades 
(o amb música) al·lusives als temes dels poemes: Tintoretto, Erik Satie, Käthe 
Kollwitz...
La Fundació Palau felicita d’aquesta manera Narcís Comadira aquest any que en 
fa setanta. I ell ens felicita a tots proporcionant-nos una selecció de 14 dibuixos 
que són recreacions d’artistes que tenen obra present a la col·lecció de la 
Fundació i que es podran veure a l’Espai Zero durant tot l’estiu. 

Narcís Comadira (Girona, 1942) és escriptor, pintor i traductor. La voluntat formal i 
l’ambició conceptual de la seva poesia situen la seva obra en el primer pla del 
corpus contemporani de la literatura catalana. Una poesia amb referents com 
Josep Carner, J. V. Foix  o Gabriel Ferrater. Es donà a conèixer amb Papers 
privats (1969), al qual van seguir Amich de plor (1970), El verd jardí(1972), 
Desdesig i Les ciutats, ambdós del 1976. Després de la publicació de diversos 
llibres, el 2003 va reunir tota la seva poesia anterior a Formes de l'ombra. Poesia 
1966 – 2002. Els dos darrers llibres de poemes són Llast (2007) i Lent (2012). 

Comadira ha escrit també teatre i assaig literari, i ha realitzat traduccions de 
referència com la dels Cants, de Leopardi. Comadira és un assagista contundent i 
lúcid, com ho mostren els reculls Sense escut (1988), L’ànima dels poetes (2002), 
Forma i prejudici:papers sobre el Noucentisme (2006) o Les paraules alades 
(2011). I és, encara, pintor, dibuixant i grafsta, autor d’una obra plàstica 
inconfusible. L’exposició antològica 50 anys de pintura, presentada a Montserrat i a 
Girona durant el 2010, avala una trajectòria que avança paral·lela i complementària 
al fet literari.



Dissabte 21 de juliol, a les 22 h
Nit de poetes
Rosa Fabregat / Ivette Nadal / Arnau Pons

Lloc: Parc de Can Muntanyà / Acte gratuït
I després…Nit de portes obertes a la Fundació Palau

La nit de poetes és l’acte central del Festival Poesia i +. La Nit de Poetes fou 
ideada pel mateix Josep Palau i Fabre des de la primera edició del Festival de 
Poesia, per tal d’acollir tres veus pròpies de la nostra literatura. 
Enguany, els tres poetes que hi participen són Rosa Fabregat, Ivette Nadal i Arnau 
Pons 

Rosa Fabregat   (Cervera, 1933)  

La literatura ha estat l'eix al voltant del qual ha girat la seva vida creativa. El seu 
primer llibre, Estelles, va veure la llum el 1978 després de guanyar el premi Vila de 
Martorell de poesia. Per la qual cosa podem dir que la seva obra comença a oferir-
se al lector ja en plena maduresa. Després d'El cabdell de les bruixes (1979) i 
Balda de la vida (1991), entre altres reculls, la seva poesia arriba a un punt 
d'infexió amb la sortida del primer volum d'obra reunida, Ancorada en la boira 
(1994), on aplega tota la seva producció en vers entre 1953 i 1993. Aquest volum 
suposa l'inici d'una activitat poètica renovada que la du a publicar Cartes descloses 
(1998), Rèquiem per una poeta (1998), el seu particular homenatge a Maria Mercè 
Marçal, i El ble de la llum (2003). 

Paral·lelament al seu treball poètic desenvolupa també una intensa activitat 
narrativa, marcada per dues facetes principals, la seva valentia a l'hora d'enfrontar-
se a temes polèmics, com ara a la seva novel·la La capellana (1988), que va ser 
publicada amb un elogiós pròleg-carta de José Luis L. Aranguren. L'obra de Rosa 
Fabregat ha estat traduïda a llengües com l'alemany, el castellà, el rus o l'anglès. 
El segon volum del recull d’obra reunida, La temptació de vol. Obra poètica II 
(1994-2011), ha aparegut el Sant Jordi d’enguany.



Ivette Nadal   (Granollers, 1988)  

Al llarg del 2005 al 2007 Ivette Nadal es presentà inicialment amb una guitarra a la 
mà i a l'altre un clavell pels bars tot cercant la poesia i la cançó, de la mà del poeta 
Joan Vinuesa.

Mica en mica, va anar sorgint un material propi i artesanal, que va ser auto-editat 
com a maqueta-disc sota el nom de Guerres dolcíssimes. Gràcies a que aquest 
primer treball discogràfc va ser ben rebut per un cercle petit però atrevit de 
persones, algunes d'aquestes cançons van començar a sonar, de manera 
inesperada, en diversos àmbits del  móns musical català. 

La poesia segueix vestint l'estructura dels seus dies i portant-la als directes. Ivette 
Nadal no entén les cançons sense els versos, ni la poesia sense la música. 
El 2009 sota el nom de Camí Privat edita el seu primer recull de poemes, material 
construït simultàniament amb el primer disc.

A l'esquena d'un elefant és el seu segon treball musical publicat a principis del 
2010: el darrer trajecte vital i sentimental per la poesia, l'amor i els records a través 
de les cançons. Escollit d'entre els 10 millors de l’any 2010. Mestres i amics és el 
seu darrer treball musical, actualment en preparació i que veurà la llum 
properament.

Arnau Pons   (Felanitx, 1965)   

És poeta i viu a  Collserola. Compagina l’escriptura de creació amb l’assaig i la 
traducció literària. Els seus llibres de poemes han estat publicats sovint en tiratges 
reduïts. És autor de comentaris sobre l’obra de poetes catalans (Salvador Espriu, 
Miquel Bauçà,  Maria-Mercè Marçal, Joan Maragall, Àngel Guimerà)  i d’autors 
estrangers (Maurice Blanchot, Paul Celan, Jacques Dupin, Antonin Artaud, Hélène 
Cixous, Velimir Khlèbnikov). Ha traduït, entre altres, Luiza Neto Jorge, Herberto 
Helder, Dino Campana i Paul Celan. Un interès per les llengües minoritàries l’ha 
menat a  escriure poemes en judeoespanyol (Solombra menazada)  i a  traduir a 
aquesta llengua el poema ídix de Itskhok Katzenelson (El kante del puevlo djidyó 
atemado, 2007). D’ençà de l’any 2001, forma part de l’equip de recerca del flòleg 
francès Jean Bollack (de  qui és  traductor i col·laborador), cosa  que li permet 
d’abordar els  confictes d’interpretació al voltant de l’obra de Celan. Ha editat, 



juntament amb Simona Skrabec,  els  dos  volums de  Carrers de  frontera — 
Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana (Institut Ramon Llull), llibre 
presentat a la Fira de Frankfurt del 2007, moment en què la cultura catalana va ser 
la convidada d’honor. Darrerament ha publicat els assaigs Celan, lector de Freud 

(2006), Nissaga d’abolits (2010) i Escriure després (2012). El seu pròxim llibre de 
poemes, Llum de ganivet, sortirà a la tardor a Jardins de Samarcanda.

Informació i venda de localitats:
Fundació Palau
Carrer Riera, 54
08393 Caldes d’Estrac
Tel. +34 937 913 593
fundaciopalau@fundaciopalau.cat 
www.fundaciopalau.cat 

Llibreria Robafaves
Carrer Nou 9
08301 Mataró
Tel. +34 937 905 582
robavafes@robafaves.com 
www.robafaves.com 

Packs i descomptes:
Pack espectacle + Hotel colón
(circuit spa de termalisme i talassoteràpia + sopar
lleuger arran de mar): 25 €
Més info: 
http://www.fundaciopalau.cat/docroot/fundacio-palau/pdf/fyer-pack-hotel-
colon2012.pdf 
Venda només a la Fundació Palau i a l’Hotel Colón

Descomptes i 2x1:

CLUB TR3SC: 2X1 
CLUB SUBSCRIPTOR LA VANGUARDIA: 2X1
BIBLIOTEQUES: 20% descompte en l’entrada.
AMICS DE LA SECA. 20% descompte en l’entrada 
COM RÀDIO: sorteig d’invitacions

http://www.fundaciopalau.cat/docroot/fundacio-palau/pdf/flyer-pack-hotel-colon2012.pdf
http://www.fundaciopalau.cat/docroot/fundacio-palau/pdf/flyer-pack-hotel-colon2012.pdf
http://www.robafaves.com/
mailto:robavafes@robafaves.com
http://www.fundaciopalau.cat/
mailto:fundaciopalau@fundaciopalau.cat


Informació: 

Per rebre més informació sobre els espectacles (fotografes, talls de música, 
entrevistes, etc) poseu-vos en contacte amb:

Fundació Palau
Tel.937 913 593
sebastiama@fundaciopalau.cat / parrafs@fundaciopalau.cat

mailto:parrafs@fundaciopalau.cat
mailto:sebastiama@fundaciopalau.cat

