DOSSIER PER A PROGRAMADORS

DIVENDRES 28 DE MAIG

Tot canta o brunz en el món
A càrrec de
ANNA CASAS I CARME UBACH
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Víctor Català
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Recital poèticomusical per descobrir els múltiples registres de la poesia de Caterina Albert-Víctor
Català (l’Escala 1869-1966), en diàleg amb la música de la compositora i pedagoga Narcisa
Freixas (Sabadell 1859-Barcelona 1926). Amb biografies ben divergents, aquestes dues
creadores es van arribar a conèixer i admirar, però no sabem l'abast d'aquesta relació; en
qualsevol cas us convidem a tastar l'abast de la relació de la seva obra.

12.00 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic
En directe a Litterarum.cat

DIVENDRES 28 DE MAIG

Memorial de Setmana Santa. Toni Gomila diu
Blai Blonet
A càrrec de
TONI GOMILA
Procedència
Illes Balears
Literatura que tracta
Blai Bonet
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Una lectura dramatitzada en format monòleg de l’actor Toni Gomila amb alguns elements
d’escenificació molt sobris. El text ofereix una relectura dels fets narrats en l’Evangeli, a través
de la singular perspectiva que caracteritza l’autor. Una relectura que dona sentit a la Setmana
Santa tot revisant-ne el relat històric i els dilemes humans que Blai Bonet exposa. Els diàlegs de
Jesús amb el sant pare, o la crucifixió amb partits polítics, policies i lleis antiterroristes fan
d’aquest un text radicalment viu, tres dècades després de la seva creació, imprescindible per a
una comprensió actual de la que és una de les històries més conegudes del món occidental.

19.00 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic
En directe a Litterarum.cat

DIVENDRES 28 DE MAIG

Salpols amb poesia
A càrrec de
CRIS JUANICO
Procedència
Illes Balears
Literatura que tracta
Gumersind Riera i Vicent Andrés Estellés
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
La veu i la guitarra de l’artista menorquí desfullen una proposta de caire intimista en el que la
mar salada i la pols de la terra abracen cançons dibuixades de desig, melancolia, natura, festa,
somnis, sentits, vent, silenci o compromís. Un concert de presentació del seu nou disc que
planeja pels contorns de Menorca, i tan prest contempla i canta a la mar propera i a l’hora
immensa i oberta - ara sal - com ens apropa al terra endins de l’illa més personal - ara pols.

22.30 h
La Llanterna Teatre
Preu: 10 €
Aforament limitat
Accés streaming només per a
programadors amb inscripció prèvia

DISSABTE 29 DE MAIG

Amb lletra menuda
A càrrec de
TEIA MONER
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Jaume Cela
Públic
+ 4 anys, familiar
Breu descripció de l'espectacle
Un espectacle visual on es barregen titelles, objectes, llum negra, treball actoral i molta màgia,
basada en contes de l’escriptor i mestre Jaume Cela: “Els Nassos del Rei”, “El Gegant Panxut”,
“L’estrella que volia tenir cua” i “El Cel té un problema”. Una obra interdisciplinar, divertida i
màgica adreçada a públic de totes les edats.

11.30 h
La Llanterna Teatre
Preu: 5 €
Aforament limitat
En directe a Litterarum.cat

DISSABTE 29 DE MAIG

A dues veus i mil paraules
A càrrec de
MIRNA VILASÍS I XAVI MÚRCIA
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Maria-Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Mercè Rodoreda, Miquel Martí i Pol, Joan
Salvat-Papasseit, Miquel Desclot, Josep Maria de Sagarra, Roger Vilà
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Després de més de trenta anys de trajectòria, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís ens ofereixen A dues
veus i mil paraules, un concert fet a mida per Litterarum on de tot el seu repertori ens canten
exclusivament paraules de poetes catalans. Poetes a qui han dedicat discos sencers com Joan
Vinyoli (A través de Vinyoli) i Montserrat Abelló (Espero meravelles), i poetes com Maria-Mercè
Marçal, Vicent Andrés Estellés, Mercè Rodoreda, Miquel Martí i Pol, Joan Salvat-Papasseit,
Miquel Desclot, Josep Maria de Sagarra, Roger Vilà… que formen part de la seva discografia.
Les veus de Mirna Vilasís i Xavi Múrcia captiven per la seva força i expressen els matisos d’un
univers ben personal, ple de bellesa i d’humanitat.

13.00 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic

DISSABTE 29 DE MAIG

El mèdium
A càrrec de
JOSEP PEDRALS I LAURA PAU
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Joan Perucho
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Un xou de lectura dramatitzada dels poemes de Joan Perucho. Tot i ser conegut pels seus
tractats i les seves novel•les d’erudició i misteris, des dels vampirs fins als espies, Joan Perucho
va escriure un bon grapat de volums de poesia on s’esplaiava en la seva íntima relació amb el
món i els seus fantasmes. Benvinguts, doncs, a l’evocació d’aquell qui estava a l’aguait dels
pressentiments; preparin la seva sensibilitat per percebre presències ocultes.

17.00 h
Passera del Castell
Aforament limitat
LITTERARUM PRO

DISSABTE 29 DE MAIG

T'obro la meva veu sota els núvols
A càrrec de
TÒNIA PASSOLA, MARTA PÉREZ SIERRA, AIDA GONZÁLEZ I VALERIA FEIGAN
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Felícia Fuster
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle

La poesia de la Felícia Fuster és “combat” i “cos”, paraula que llisca omplint el
buit. Es recitaran versos amb el gest i la paraula tot travessant l'espai fins a
l’espectador. Amb aquest espectacle multidisciplinari que agermana literatura,
música i dansa es transmet el caràcter visual de la seva poesia i el seu llegat
innovador i universal, a propòsit de l'any Felícia Fuster 2021.

18.30 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic
En directe a Litterarum.cat

DISSABTE 29 DE MAIG

Collirem els estels
A càrrec de
PATRICIA CAICEDO I MANUEL RUIZ
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Carles Duarte
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Una de les més actives intèrprets del repertori de cançó artística Ibèrica i llatinoamericana, la
soprano i musicòloga Patricia Caicedo interpreta els poemes de l’obra de Carles Duarte
acompanyada l piano per Manuel Ruiz. Ha actuat en escenaris d’Itàlia, el Regne Unit, Espanya,
Portugal, Alemanya, Rússia, Dinamarca, els Estats Units, Canadà i l’Amèrica Llatina. Ha
enregistrat nou discs dedicats a la cançó de càmera en castellà, català, portugués i llengües
indígenes americanes. Ha publicat vuit llibres, considerats de referència en el seu camp. És
fundadora i directora del Barcelona Festival of Song, curs d’estiu i cicle de concerts dedicats a
l’estudi de la història i interpretació de la cançó artística en català, castellà i portuguès

20.30 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic

DISSABTE 29 DE MAIG

Poema inacabat
A càrrec de
PRODUCCIONS DE LO NOSTRO
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Gabriel Ferrater
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
La companyia Produccions Lo Nostro, de Reus, ciutat natal de Gabriel Ferrater, posa en escena
per primera vegada un dels textos més bells i més teatrals que s'han escrit mai. Adapta el Poema
inacabat de Gabriel Ferrater per a l'escena mentre cuinen, en directe, una sarsuela. Uneixen el
so i el recolliment i la generositat que ens ofereix la cuina i les paraules en un mateix espectacle.
Un espectacle pels sentits, per tots, que posa en escena una fita de la poesia catalana i universal

22.30 h
La Llanterna Teatre
Preu: 10 €
Aforament limitat
Accés streaming només per a
programadors amb inscripció prèvia

DIUMENGE 30 DE MAIG

Una estrella que no ha vist mai ningú abans
A càrrec de
Jordina Biosca
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Mercè Rodoreda, Pep Coll, Agustí Bernaus Pinós, Enric Larreula, Joan Amades, Pere
Quart i Verdaguer, Josep Sala Valldaura, Joan Esculies i Pere Sadurní
Públic
Familiar
Breu descripció de l'espectacle
Jordina Biosca interpreta els textos de Pep Coll i Joan Amades en forma de contacontes per a
tots els públics. És creadora, narradora, guionista i directora des del 1998. Ha presentat els seus
espectacles en diversos festivals, cicles de narració, poesia i teatre d’arreu del país i de l’Estat
espanyol a part d’actuacions continuades en programacions estables per tot Catalunya. Els seus
espectacles es caracteritzen per la intensitat interpretativa i la tria de textos de contingut
contundent.

11.00 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic

DIUMENGE 30 DE MAIG

Musicant al rector de Vallfogona
A càrrec de
Pili Cugat i Carlos Lupprian
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Francesc Vicenç Garcia
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Un espectacle de música i poesia amb cançons escrites a partir de poemes del Rector de
Vallfogona amb un fil conductor de caire teatral en format de veu, guitarra i violoncel. En la seva
música s’uneix la sensibilitat creativa, l’experiència i els coneixements com a músic i com a
productor musical del Carlos Lupprian, amb l’apassionament i el sentiment de la veu de Pili. Els
uneix l’amor a la música i la poesia, i una forta estima a la natura i els paisatges de les Terres de
l’Ebre.

13.00 h
Plaça de Dalt
Gratuït
Obert al públic
En directe a Litterarum.cat
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