Les restes d’un naufragi
Inauguració divendres 12 d'abril a les 20.30h
Milers de llibres formaran la instal·lació Les restes d’un naufragi del poeta i
artista visual J.M. Calleja, creant un mur, com els que marquen els límits d’un camp,
o les runes d’un antic casalot, d’on surten paraules que ens poden ajudar a viure
amb plenitud.

MÉS INFORMACIÓ
www.espaisdepoesia.cat
www.alella.cat
Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Hort de la Rectoria s/n
Tel. 93 555 90 55
Can Lleonart
Plaça Germans Lleonart
Tel. 93 540 40 24
http://www.canlleonart.com
Can Manyé, espai d'art i creació
Riera Fosca, 42
Tel. 93 540 87 23
Area de Joventut
Plaça de l’Ajuntament, 3
Tel. 93 540 72 45
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Can Manyé, espai d'art i creació
del 12 al 28 d'abril
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COL·LABOREN
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Casal d'Alella
Casal de la Gent Gran Can Gaza
Escola de música Ressò
Escoles públiques d'Alella
Fundació Residència Germans Aymar i Puig
Institut Alella
Residència Els Rosers

Recital poètic d’homenatge a Salvador Espriu.
A càrrec de Santi Clavell, veu i Carla Pérez, dansa.
Visita comentada
Diumenge 28 d’abril a les 12 h

AGRAÏMENTS
Can Jana
Companyia d’Alella
Xarel·lo
AMB EL SUPORT DE

Horari de l'exposició
de dimecres a divendres de 17.30 a 20.30 h
dissabte i diumenge d'11 a 14 h

ESPAISDEPOESIA
ALELLA DEL 12 AL 21 D'ABRIL DE 2013
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13 d'abril
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Les restes d'un naufragi · exposició de J.M. Calleja
20.30 h
Can Manyé, espai d'art i creació
Inauguració de l'exposició 'Les restes d'un naufragi', del poeta i artista visual
J.M. Calleja.
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18 d'abril

{

Recital poètic d'homenatge a Salvador Espriu, a càrrec de Santi Clavell (veu) i Carla Pérez (dansa).

Poemes i paraules. Trobada de poetes del Maresme · vermut literari
12 h
Can Manyé
Anna Maluquer, Juan Antonio Masoliver Ródenas i Care Santos, reconeguts autors
maresmencs, llegiran els seus poemes i conversarem amb ells sobre la seva obra.
Coordinació Albert Calls.

Mar de mots · concert poètic del grup Llunàtiques
22 h
Can Lleonart
El grup Llunàtiques compagina la música de creació pròpia amb la poesia
catalana. Ofereixen un tast de poemes de Blai Bonet, Maria-Mercè Marçal,
Mireia Calafell, Miquel Bauçà, entre molts d'altres, acompanyat de músiques
d'estils diversos, en una combinació fresca que no deixarà ningú indiferent.
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14 d'abril
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La remor dels verds · recital amb Pau Riba i Ester Xargay
12 h
Bosquet d'Alella
La insurrecció epistemològica que duu a cap Pau Riba confluirà amb la sextinació
dels infinitius que, gràcies a Ester Xargay, s'afegeix a la commoció gnoseològica
que tot plegat comporta. La música de les esferes serà reduïda a un mot, i aquest
s'envolarà en forma de simfonia sil·làbica.

Inauguració biblioteca Institut Alella · acte d’inauguració oficial
18 h
Institut Alella
Morir d’amor a Tavertet, al capvespre · presentació del llibre d´Eduard Miró
18.30 h
Sala d’actes Institut Alella
Presentació del llibre d´Eduard Miró, a càrrec de la Dra. Laura Borràs, directora de
la Institució de les Lletres Catalanes.

17 d'abril

19 d'abril

Catalina Perelló, veu i guitarra; Glòria Julià, veu i guitarra; Lluís Vivern, baix; Raquel Hernández,
percussions; Maria Caldentey, flauta travessera i Francesca Artigues, piano.

Coordinació: Carles Hac Mor i Ester Xargay.
Acte inclòs dins el programa “Poesia als parcs” organitzat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.
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20 d'abril

{

Eysa, veu i rapsoda; Bernat Compte, guitarra acústica i Enric Teruel, saz turc, baix i guitarra elèctrica.

El mar dels altres · presentació del llibre
21 h
Can Lleonart
Eduard Miró ens parlarà del llibre El mar dels altres de Josep Fàbrega i
Selva, guanyador del premi Alella a Maria Oleart 2012 i l’autor ens oferirà
un petit recital dels seus poemes.
Sentit a la manera de Salvador Espriu · espectacle poètico-musical
22 h
Can Lleonart
Un espectacle que vol canviar la inèrcia del concert de cant i piano
convencional, esdevenint una proposta on s’escoltarà música, cant,
però també la paraula dita d’Espriu, a través del seu tema més recorrent:
el pas del temps reflectit en el transcórrer de les hores del dia.
De la mà de la sempre vigent paraula d’Espriu i de la música, s’endinsaran
en un camí que no és res més que una meditació sobre la vida.
Maria Teresa Garrigosa, veu i Nexus Piano Duo –Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández–.

Passejada poètico-musical · passeig poètic
11 h
Sortida de la Plaça de l’Ajuntament
Ens deixarem captivar per poetes i músics, en un itinerari festiu pels carrers
d'Alella que ja és un clàssic en els Espais de Poesia.

Omplim la xarxa de poesia!
Convidem tothom a participar amb micro poemes a twitter i a compartir les fotografies
amb una mirada poètica d’Alella a Instagram amb els hashtags #epoesialella #alella.
Del 12 al 21 d’abril
Sala fosca de Can Manyé
Exposició on line de les fotografies compartides
Coordinació: Mònica Urrútia

15 d'abril
17 h Residència de la fundació Germans Aymar Puig
Lectura de poesies i escenificació d’un poema de Salvador Espriu
a càrrec dels usuaris de la Residència
16 d'abril
Escola Fabra i Institut Alella
Menú poètic a càrrec de Laia Noguera, que oferirà pel matí dos recitals de poemes
per a nenes i nens, escrits per Miquel Desclot, Carles Hac Mor, Gianni Rodari, entre
d’altres, amb la participació sorpresa del públic. I per la tarda un recital de poesia,
amb comentaris i reflexions sobre la creació artística i l'existència en general.
Activitat adreçada als alumnes de l’Escola Fabra i de l’Institut Alella.
16 d'abril
17 h Residència Els Rosers
Lectures de poemes de Joana Raspall a càrrec de les àvies i avis
de la residència.
A Can Manyé es duran a terme diversos tallers de poesia visual
amb les escoles d’Alella.

Aquest cop seran les veus de Dolós Miquel i Max Besora les que acompanyades per la
música psicodramàtica de la Big Bang Valona de Sant Pol de Mar conduïda per Marc Egea,
s’entrellaçaran per desvetllar els sentits i retrobar el nostre costat més festiu i plasent.

Intervindran els cantautors Núria Pradas al piano i Josep Meseguer a la guitarra.

Espurnes · concert amb recital poètic i musical del grup EYBEC
19.30 h
Casal de la Gent Gran Can Gaza
El so del silenci és paraula nua, callada manera d'inspirar poesia, un missatge
que és protagonista d'aquest espectacle. Ens acostaran al silenci recitant i
musicant poemes de Rafael Vilà i Barnils, Miquel Ferrà i Gabriel Alomar.

Màrius Sampere i Passarell. Les Imminències · conversa i poemes
20 h
Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Club de lectura
Amb la presència del poeta descobrirem allò que s’hi vol dir del que s’hi diu,
tot dient-ho l’autor de viva veu. Combregarem amb el monstre i la poesia.
L’acte serà moderat per Tònia Minguet i Toni Tomàs.
Sexe i revolució. sense flors ni violes · recital de poesia amb Oriol Sauleda
22 h
Pati de Can Gaza
El poeta de Sant Pol de Mar, ens oferirà un tast d'aquella poesia que no
apareixerà mai en llibres d'escola o en antologies puritanes: que la poesia
també pot fer mal i que la poesia també ens pot posar calents. Cridem als
cinc sentits i alliberem-nos, durant un moment, de les malaltisses convencions.
Activitat programada en el Cap de Setmana Jove d’Alella.
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Recorregut pels carrers: Comas, Riera Fosca, Ribas, pg. dels Germans Aymar i Puig, pati de Can
Lleonart i pati de les antigues Escoles Fabra.
Lliurament dels premis de la XXX Mostra Literària del Maresme (fase local)
Cloenda d’Espais de Poesia · concert
11 h
Casal d’Alella
Cloenda d’Espais de poesia amb el lliurament dels Premis de la Mostra
Literària Alella 2013, amb la intervenció musical de grups del projecte
Alella viu la música i la coral jove d’Alella.
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