
Plaça de l’Hospital, 6 · 17002 Girona
972 20 20 13 · info@casadecultura.org
De dilluns a divendres de 9.30 a 17.30 h

#fap23

www.casadecultura.cat

De

l 2 al 25 de febrerde 2023

Ara Poesia
XXVII Festival de Poesia de Girona

Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia obligatòria. 
L’organització es reserva el dret de modificar el programa i els horaris o de 

suspendre algun dels espectacles anunciats per causes imprevistes.
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Hereves de les dones
Amb Meri Torras, Mireia Vidal-Conte, 

Núria Busquet i M. Àngels Cabré
Dijous 2 de febrer
19 h · Aula Magna

Taula rodona

Veu de dona
Amb Mireia de Querol i Neus Borrell

Divendres 10 de febrer
19 h · Sala d’exposicions P1

Acció poètica

Pau Revolta
Amb text de Blanca Llum Vidal; música i veus de 

Neus Borrell i Bru Ferri i quartet de corda amb Asia 
Jiménez, Luis Lax, Nina Sunyer i Carolina Bartumeu

Divendres 17 de febrer
20 h · Auditori Josep Viader · Poesia i música

Non Muttum
Amb Eduard Escoffet
Divendres 3 de febrer

20 h · Auditori Josep Viader
Poesia sonora

Gabriel i Qel…
Amb Qel Xiberta i Manu Corbalán

Divendres 10 de febrer
20 h · Auditori Josep Viader

Poesia i música

Poesia dialogada
Amb Rosa Font i Antoni Clapés

Dijous 23 de febrer 
19 h · Auditori Josep Viader

Recital poètic

Poesia en ruta
Amb Àngels Gregori i Teresa Pascual

Dimecres 8 de febrer
19 h · Aula magna

Recital poètic

El Caire Formentera, de 
Carles Rebassa

Amb Carles Rabassa i Raimon Clotet
Dimecres 15 de febrer

19 h · Auditori Josep Viader
Poesia i música

Lo cant dels mesos, de 
Víctor Català

Amb Ismael Dueñas i Abril Sanglas 
Divendres 24 de febrer

20 h · Auditori Josep Viader
Poesia i música

Poesia en ruta
Amb Jaume C. Pons Alorda i 

Àngel Terron
Dijous 9 de febrer

19 h · Auditori Josep Viader
Recital poètic

Mots i lletres 
sense brida

Amb Mariona Masgrau
Dijous 16 de febrer

17.30 h · Aula 4
Activitat familiar

Vermut glosat: 
mostra i combat de glosa

Coordinat per Cor de Carxofa, Associació de 
Foment del Glosat i el Foment de Girona

Dissabte 25 de febrer
12 h · Pati · Glosa



En aquesta taula rodona parlarem de la importància 
de les traduccions de les grans poetes com a 
estratègia de visibilització, ja que una de les grans 
mancances en aquest àmbit és l’absència de dones 
en el cànon literari. Ho farem des de la traducció i 
la teoria de la recepció literària.

Hereves de les dones
Amb Meri Torras, Mireia Vidal-Conte, 
Núria Busquet i M. Àngels Cabré

Dijous 2 de febrer
19 h · Aula Magna
Taula rodona

Non Muttum és un recital poètic que desborda els 
límits textuals i sonors de la poesia tradicional. 
Acompanyat únicament de la veu, uns quants 
objectes, cassets i les bases enregistrades dels 
poemes, Escoffet ofereix un ampli ventall de treball 
amb la veu, el cos i l’espai per fer més accessible 
un tipus de poesia que vol superar les fronteres 
lingüístiques i la idea que la poesia és només per a 
públics reduïts. 

Non Muttum
Amb Eduard Escoffet

Divendres 3 de febrer
20 h · Auditori Josep Viader
Poesia sonora

En aquest recital volem apropar-nos a la poesia que 
es gesta en altres indrets del domini lingüístic 
català. Hem convidat Àngels Gregori, nascuda al 
País Valencià, a presentar-nos una autora referent 
per a ella, Teresa Pascual. 
Sobre l’escenari s’enllaçaran les  poesies d’una i altra...

Poesia en ruta
Amb Àngels Gregori i Teresa Pascual

Dimecres 8 de febrer
19 h · Aula magna
Recital poètic

De nou fem un recorregut pel domini lingüístic 
català i ens aturem a l’illa de Mallorca. Jaume C. 
Pons Alorda, entusiasmat, ens presenta la poesia 
d’Àngel Terron, un autor amb una obra en la qual 
conflueixen la ciència i les lletres per parlar de 
temes universals com l’amor, el pas del temps, la 
filosofia i la quotidianitat.

Poesia en ruta
Amb Jaume C. Pons Alorda i 
Àngel Terron

Dijous 9 de febrer
19 h · Auditori Josep Viader
Recital poètic

Acte de clausura de l’exposició «Art i paraula».
Acció que posa veu i cos als poemes de tres dones: 
Maria Mercè Marçal, Felícia Fuster i Àngels Moreno.

Veu de dona
Amb Mireia de Querol i Neus Borrell

Divendres 10 de febrer
19 h · Sala d’exposicions P1
Acció poètica

La cantant Qel Xiberta presenta el projecte Gabriel i 
Qel..., un recital de cançons sobre poemes de Gabriel 
Ferrater i amb cançons adreçades al poeta. 
Les cançons són arranjades pel guitarrista Manu 
Corbalán i estan enllaçades per unes dramatúrgies 
de Jordi Lara. 

Gabriel i Qel…
Amb Qel Xiberta i Manu Corbalán

Divendres 10 de febrer
20 h · Auditori Josep Viader
Poesia i música

Presentació del llibre El Caire Formentera de 
Carles Rebassa, guanyador del XX Premi de 
poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater. 
Raimon Clotet acompanyarà el vers amb la guitarra. 

El Caire Formentera, de 
Carles Rebassa
Amb Carles Rabassa i Raimon Clotet

Dimecres 15 de febrer
19 h · Auditori Josep Viader
Poesia i música

Activitat familiar · Recomanat per a infants de 6 
a 12 anys.
Us proposem un taller de poesia visual per llegir els 
autors de les avantguardes catalanes i compondre 
les nostres pròpies creacions servint-nos d’alguns 
dels seus recursos i estratègies: capgirar, hibridar, 
concretar, ratllar, tergiversar; amb tisores, troballes, 
càmeres, papers...

Mots i lletres 
sense brida
Amb Mariona Masgrau

Dijous 16 de febrer
17.30 h · Aula 4
Activitat familiar

Preestrena del projecte Pau revolta una obra per a 
quartet de corda i dues veus, amb poesia inèdita de 
Blanca Llum Vidal com a eix vertebrador. 
La composició resultant, de llarga durada, investiga 
les sonoritats de les paraules a cavall entre les 
músiques populars, flamenques, mediterrànies i 
impressionistes que defineixen l’estil del duet. 

Pau revolta
Amb text de Blanca Llum Vidal; 
música i veus de Neus Borrell i Bru 
Ferri i quartet de corda amb Asia 
Jiménez, Luis Lax, Nina Sunyer i 
Carolina Bartumeu

Divendres 17 de febrer 
20 h · Auditori Josep Viader 
Poesia i música 

En aquesta vetllada literària us proposem gaudir de 
la veu de dos poetes consolidats que recitaran 
poemes propis. Rosa Font és una de les poetes més 
reeixides de casa nostra. La seva obra s’inspira en el 
món de la natura, en concret en el paisatge de la 
seva infantesa a l’Empordà. 
L’acompanyarà Antoni Clapés, que ha dut a terme una 
extensa labor de compromís amb diferents àmbits de 
la cultura però sobretot amb la poesia.   

Poesia dialogada
Amb Rosa Font i Antoni Clapés

Dijous 23 de febrer 
19 h · Auditori Josep Viader
Recital poètic

Lo cant dels mesos, editat el 1901 (reeditat per Edicions 
Vitel·la, 2020), és el primer llibre de Víctor Català: un 
recull de versos dedicat a les estacions de l’any. 
L’espectacle que es presenta, un concert a piano i veus, 
és un viatge als colors, sons i estats de l’any a través 
de les estacions, els mesos i les escenes quotidianes. 

Lo cant dels mesos, 
de Víctor Català
Amb Ismael Dueñas i Abril Sanglas

Divendres 24 de febrer
20 h · Auditori Josep Viader
Poesia i música

Per tancar l’Ara Poesia de manera festiva us 
proposem un tast amb una mostra de glosadors i 
glosadores del territori i, si sou atrevits, podreu 
pujar a l’escenari a cantar la vostra glosa. 

Vermut glosat: 
mostra i combat de glosa
Coordinat per Cor de Carxofa, Associació 
de Foment del Glosat i el Foment de Girona

Dissabte 25 de febrer
12 h · Pati 
Glosa


