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LITERATURA

Santa Coloma dedica un festival poètic
a Joan Vinyoli

 Organitza el primer Festival Domini Màgic, que la converteix en la capital vinyoliana ‘per
excel·lència'

 Serà els dies 4, 5 i 6 d'abril, i és la gran cita que enceta l'Any Vinyoli a Catalunya

  





REDACCIÓ - SANTA COLOMA DE FARNERS

El Fes ti val Domini Màgic de Poe sia s'orga nitza amb la intenció de recor dar i
donar a conèixer l'obra literària de Joan Vinyoli, con si de rat un dels poe tes
més impor tants de la lite ra tura cata lana con tem porània. Ahir, a la Bibli o teca
Muni ci pal Joan Vinyoli de Santa Coloma de Far ners, es va pre sen tar l'esde- 
ve ni ment en un acte al qual van assis tir el comis sari de l'Any Vinyoli, el
poeta Jordi Lla vina; l'alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, i el pin tor Josep
Maria Fon ta net, autor del car tell del I Fes ti val Domini Màgic de Poe sia.

Antoni Solà va expli car que amb el Fes ti val Domini Màgic de Poe sia es vol
home nat jar el poeta i donar una idea del que Vinyoli repre senta en el món
de la lite ra tura. Els nous poe tes veuen en Vinyoli “una nova manera de fer
poe sia, més íntima”. “A Santa Coloma –va dir Solà– tenim la sort d'estar
vin cu lats a dos grans poe tes de la lite ra tura cata lana com són Sal va dor
Espriu, per nai xe ment, i Joan Vinyoli, que en la seva ado lescència va esti ue- 
jar a la ciu tat, una ciu tat on va ence tar el seu procés cre a tiu lli gat a la natura
de Santa Coloma.”

Per la seva banda, el comis sari de l'Any Vinyoli, Jordi Lla vina, va des ta car en
aquest acte l'impor tant paper que tindrà la Casa de la Paraula de Santa
Coloma durant l'Any Vinyoli. “Aquest any, Santa Coloma es con ver teix en la
capi tal vinyo li ana per excel·lència.” Lla vina hi va afe gir que “el Fes ti val
Domini Màgic de Poe sia des taca pel fet que aplega mol tes expres si ons
artísti ques i està molt bé que con flu ei xin en aquest home natge a Joan
Vinyoli”.

L'alcalde Antoni Solà (a l'esquerra) va presidir l'acte de presentació d'aquest
primer festival LA SELVA COMUNICA
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‘Espais' Vinyoli

El Fes ti val Domini Màgic de Poe sia tindrà com a esce na ris els llocs que evo- 
quen Vinyoli, com ara la Bibli o teca Muni ci pal, la Casa de la Paraula, el parc
de Sant Sal va dor i l'indret de Far ners on hi ha l'ermita, el cas tell i el turó del
Vent (un dels indrets màgics de Santa Coloma). Aquests són espais que Joan
Vinyoli va conèixer molt bé i que el van ins pi rar en la cre ació de molts dels
seus poe mes.

Reguit zell d'actes

Durant aquests dies pas sa ran per Santa Coloma veus com la de Maria del
Mar Bonet i Xavi Múrcia, que ofe ri ran con certs amb poe mes musi cats de
Joan Vinyoli. Maria del Mar Bonet farà l'estrena de la La veu del mar, que
porta el mateix títol del poema que Vinyoli va dedi car a la can tant mallor- 
quina. També s'acos tarà l'obra vinyo li ana als infants amb diver ses acti vi tats
que s'han pro gra mat, i s'han orga nit zat jams poètiques en bars de la ciu tat.
Una fira de poe sia, la pre sen tació de la revista Poe tari i l'expo sició Cri dats
per Vinyoli són acti vi tats que com ple men ta ran el Fes ti val Domini Màgic de
Poe sia. La clo enda del fes ti val es farà diu menge a la tarda a l'ermita de Far- 
ners. Poste ri or ment, a l'Audi tori, es podrà veure l'espec ta cle pedagògic
adreçat al públic infan til Un poema és una cas ta nya.

Alzi nes al car tell

El car tell del fes ti val és un qua dre de l'artista Josep Maria Fon ta net on des- 
ta quen alzi nes sure res, arbres ben carac terístics de Santa Coloma. “Un dels
ele ments més sig ni fi ca tius de la poe sia de Vinyoli són les alzi nes sure res, i
cada vegada que sento par lar de Domini Màgic em ve al cap el sota bosc, i per
això vaig triar aquest qua dre per al car tell, perquè és molt vinyolià”, va expli- 
car Fon ta net.
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