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Tres dies de
Vinyoli en el
Festival
Domini Màgic
a La segona edició inclou des d’avui a

Santa Coloma recitals, concerts i
visites als espais especials pel poeta
Redacció
SANTA COLOMA DE FARNERS

Santa Coloma de Farners
es vesteix de gala per ser la
seu de la segona edició del
Festival Domini Màgic de
Poesia. Tres dies d’actes,
concerts i recitals i que repassaran l’obra del poeta
Joan Vinyoli (1914-1984),
que va fer llargues estades
a Santa Coloma. “És un
festival eclèctic i que
aquest any repassa altres
literatures [en referència
a Paul Celan]”, destaca
Pep Solà, filòleg i un dels
organitzadors del festival.
Un espectacle de poesia
a la biblioteca Joan Vinyoli
dóna avui el tret de sortida
al festival. Avui al vespre
(a les 8), a la biblioteca, la
poeta Laia Noguera i l’actriu Mireia Chalamanch
recitaran a dues veus.
Els actes de demà començaran a 2/4 d’11 del
matí, amb un itinerari
poètic al parc de Sant Salvador. A la tarda (a 2/4 de
5), al Jardí de la Casa de la
Paraula, es presentarà el
llibre Tot esperant la riuada, de Roger Vilà Padró, amb l’autor i el cantant Xavi Múrcia. Múrcia

La frase

—————————————————————————————————

“Allò que singularitza
el festival són els llocs
que van propiciar la
descoberta de la
poesia en Vinyoli”
Pep Solà
FILÒLEG I MEMBRE DE
L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL

La data
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26.04.15

és el dia que s’acaba la segona edició del Festival Domini
Màgic. Diumenge hi ha excursió i recital al turó del Vent.

acaba de publicar el tercer
disc, A través de Vinyoli.
Formosa recita Vinyoli
La presentació a la Casa de
la Paraula de demà inclourà un repàs de poemes: Feliu Formosa recitarà Vinyoli i Arnau Pons, l’alemany d’origen jueu Paul
Celan. “És el primer cop
que Formosa recitarà Vinyoli a Santa Coloma. Hi
ha vingut a parlar d’ell, pe-

Perejaume, al turó del Vent de Santa Coloma, en l’edició del
2014 del festival Domini Màgic de Poesia ■ EL PUNT AVUI

Presentació del CD del poeta
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L’Auditori serà l’escenari demà a la nit (a les 10) del concert Santa Coloma canta
Joan Vinyoli. Hi participaran J.
Saurina, M. H. Tolosa, J. Solà,
R. Massaguer, R. Galdon, Dr

Freud, Tre River Frogs i Els
Cantaires de Farners. Tots els
protagonistes presentaran el
CD dedicat al poeta. A 2/4 de
12 de la nit al bar Sport, hi
haurà una jam poètica.

rò a recitar”, destaca Solà.
Pons repassarà la biografia de l’autor de Fuga
de mort, en què al·ludeix a
la seva experiència en
l’Alemanya nazi. Després
dels poemes, Isabel Garcia
Canet, de Pego; l’esmentat
Pons, de Felanix, i Àngles
Marzo, de Lleida, protagonitzaran Veus de la terra,
amb diferents parlars dels
Països Catalans.
Diumenge, hi haurà ex-

cursió i lectura de poemes
pels indrets més valorats
per Vinyoli, com ara el
parc de Sant Salvador, el
turó del Vent, la gorga d’en
Vilà i els gorgs de Penjacans. I al final, recital d’Albert Roig al Turó del Vent.
L’Ajuntament de Santa
Coloma, la Diputació, la
càtedra Joan Vinyoli de la
UdG i la Institució de les
Lletres Catalanes organitzen el festival. ■

AMER

—————————————————————————————————

A Amer hi va haver llibres, roses i festival infantil (xocolatada al matí i pallassos a la
tarda), però l’acte central va
ser la concessió de la medalla
d’or de la vila al fotògraf Joan
López i Grau. L’antic conserge
de l’institut va rebre un pergamí de record i, per cloure
l’acte, va fotografiar els presents a la plaça de la Vila. ■ J.F. / FOTO: J.C. / ICONNA
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Festa a la
plaça de la Vila
i medalla d’or

