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Presentació

CANÇÓ DELS DIES DE CADA DIA

La primavera avançada ens porta la tercera edició del Festival Domini
màgic de Poesia amb propostes poètiques que transmutaran la vil·la
colomenca en un domini poètic. La paraula agafarà tota la força per
descobrir-nos els universos lírics de Maria Cabrera, Xavier Macià,
Christelle Enguix, Susanna Rafart i del poeta menorquí Ponç Pons.
També podrem fer incursions en els versos de Hölderlin (traduït per Vinyoli),
Ferrater i Gil de Biedma.
El festival ens oferirà també la possibilitat de visitar l’Espai Joan Vinyoli, a
la Casa de la Paraula, un “santuari” líric per ajudar-nos a conèixer i interpretar
el poeta.
La música que acompanya la poesia hi serà present de la veu del cantautor
Josep Tero que presentarà el seu nou treball “Kavafis en concert”.
L’entorn natural del poble acollirà l’itinerari poètic dedicat a Joan Vinyoli
amb la participació de diversos artistes, i aquest indret metafòricament tan
potent com és el turó del Vent serà el trampolí que projectarà els versos
d’Enric Casasses en un vol transfigurador.

demà i la primavera
demà tres oceans
demà mar i muntanya
demà l’hivern sencer
vindré i farà pujada
vindré i tu no hi seràs
seré un grapat de lletres
que no saps pronunciar
vindré amb l’abecedari
i passaràs de llarg
seré un ramat de cabres
pujant pel camí ral
demà portes tancades
demà i els llençols bruts
vindré amb l’ombra molt llarga
vindré i no hi seràs tu

demà me’n vaig de casa
demà l’avern encès
demà seré trenc d’alba
em giro i ja no hi ets
demà la bèstia rara
i jo de cos present
demà muts i a la gàbia
demà noi re de re
demà farem conversa
beguts de cinc a set
demà serem persones
demà de cinc a set
demà seràs memòria
demà seràs ahir
i entre les meves fotos
un record que no hi é

Us convidem a formar part d’aquest domini i de la seva màgia.

Programa

passejo per la vora
del teu retrat lleuger
demà escampem la boira
demà noi re de re
demà serà l’albada
tu i jo de cos present
i a la cantonada
no hi ha cap bar obert
demà seràs la jungla
i jo un ullal ardent
demà tu fet de branques
i el meu cor fet de dents
demà ni amors ni odis
demà tu ja no hi ets
i a la cantonada
escombren els carrers.
Maria Cabrera

LES TOMBES DE SALADAR, X

DIVENDRES, 6 DE MAIG
20 h
Biblioteca Joan Vinyoli
Maria Cabrera i set-cents txetxens diuen versos de La matinada clara i
d’altres nits insomnes.

DISSABTE, 7 DE MAIG

Al cor de la tenebra
i el silenci,
hi germina la llum,
la dansa de les cordes,
el moviment dels astres.

la veritat
que és invisible als ulls.

10.00 a 12.00 h
Parc de Sant Salvador
Itinerari Poètic Joan Vinyoli
Versió artística amb la participació de Jaume Saurina, Maria H. Tolosa,
Paula Rísquez, Núria Noguera, Joan i Josep Tàssies…
Lloc de trobada: pont de Sant Salvador

DESIG

El més elemental:

Xavier Macià
(Obre les mans, 2015)

15.30 h
Bar Caliu-Plaça Farners
Cafè-Poesia: “Ferrater i Gil de Biedma a través del mirall”, amb
Carlota Casas.
Organitza: Club de lectors i llegidors de Santa Coloma de Farners

Com baladre que floreix
entre les pedres del barranc
i s’escampa.
Res no canvia que el cel
li negue el do de l’aigua
ni que el foc
ferisca la carn de les fulles.
S’endinsen fins al cor
de la terra, irreductibles,
les arrels.
Christelle Enguix
(L’arbre roig, 2007)

17 h
Casa de la Paraula
Friedrich Hölderlin dit i explicat per Tobias Christ (a propòsit de les
versions de J. Vinyoli)
17.45 h
Visita guiada a l’Espai Joan Vinyoli
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània

Casa de la Paraula

Ara visc en pau a una cabana
escoltant la música dels ocells.
Ryôkan

18 h
Pausa
18.30 h
Ponç Pons diu els seus poemes

HORTUS CONCLUSUS

Casa de la Paraula

19.30 h
Casa de la Paraula
Recital “Veus de la terra”, amb Xavier Macià (Lleida), Christelle
Enguix (Beniarjó, la Safor) i Susanna Rafart (Ripoll)
22 h
Josep Tero: “Kavafis en concert”
Preu: 10€

Viure és fer versos.

Auditori Municipal

23.30 h
Jam Poètica amb Les foraroba...

Dins la cabana
de Sa Figuera Verda,
obert als llibres
del camp, la mar i el cel,
entre els ullastres
que embosquen els senders,
amb les gallines,
el ca, els moixos i el vent,
veim passar llunes
i dies menorquins...

Ponç Pons
(Camp de Bard, 2015)

Bar Sport

DIUMENGE, 8 DE MAIG

Les mans eren de vidre:
qui podia trencar-les?

9h
Caminada
“I la natura em crida”
Excursió amb lectura de poemes des de Santa Coloma fins a Farners
passant per indrets als quals Vinyoli es va referir: parc de Sant Salvador,
gorga d’en Vilà, les Alzines Balladores, gorgs de Penjacans, esplanada de
l’ermita de Farners, turó del Vent.
Lloc de trobada: pont de Sant Salvador.
(Hi col·labora: Centre Excursionista Farners)

Pel glaç d’ordides llàgrimes
els dits van perdre els gestos
i arrels que no esperaven
llavor de la sequera
en l’aigua erta amaren.

12 h
Recital Enric Casasses al turó del Vent

Turó del vent - Farners

Nua creixença altiva
de pluja inconfessada
que de les mans venia.
Susanna Rafart
(La llum constant, 2013)

LA POESIA BURRA & L’ART PERD L’ART
(PAISATGE)
Com que vivim a l’era de l’article
–un temps invers que creu interpretar-se
a si mateix abans d’haver-se escrit
el text o la musica interpretables–
l’avantatge misèrrim és que és peu,
aquesta circumstància puerilíssima,
de fer-nos ara doncs i ja d’entrada
les obres d’art a contrapeu dels crítics
i de tot el sentit cataloguístic
del segle perquè l’art de nostres obres
passat el pas estret de les muntanyes

Organitza:

Col·labora:
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Club de lectors
i llegidors
de Santa Coloma
de Farners

empalma amb una vista panoràmica:
d’esquerra a dreta Llull, Pujols, Jordà
Bru i Salvador Seguí, lo Noi del Sucre.
Enric Casasses
(No hi érem)

