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Joan Vinyoli, protagonista del festival Domini Màgic
Santa Coloma de Farners ret homenatge al seu estiuejant preferit al festival de poesia
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El jove Vinyoli va descobrir la poesia en contacte amb l’entorn natural i humà, durant
els estius que va passar a Santa Coloma de Farners i ara el poble li ret
homenatge. El Festival Domini Màgic de poesia clou avui amb l’oferta propostes
poètiques que transmuten Santa Coloma de Farners en un domini poètic.
‘I la natura em crida’, és l’acte més destacat del dia, una caminada amb lectura de
poemes des de Santa Coloma ﬁns a Farners passant per indrets on Vinyoli es va
referir i inspirar. L’itinerari poètic dedicat a Joan Vinyoli anirà acompanyat de
diversos artistes i culminarà al turó del Vent, que farà de trampolí per projectar els
versos d’Enric Casasses.
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La paraula esdevindrà avui protagonista per descobrir al visitant els universos lírics
de Maria Cabrera, Xavier Macià, Christelle Enguix, Susanna Rafart i del poeta
menorquí Ponç Pons en el marc del festival. També es podrà gaudir dels versos de
Hölderlin gràcies a les traduccions de Vinyoli i visitar la Casa de la Paraula, un
temple líric per ajudar 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’.
El Festival Domini Màgic de Poesia es va estrenar amb l’any Vinyoli el 2014 i des de
llavors ha volgut ser més que un homenatge. L’esdeveniment té la voluntat de
recordar i donar a conèixer l’obra literària d’un dels poetes més importants de la
literatura catalana contemporània. Els nous poetes veuen en Vinyoli una nova
manera de fer poesia, més íntima perquè en els seus versos dóna sentit a moltes
coses que possiblement a molts els passen desapercebudes.
Cap de setmana 7 i 8 de maig

Poesia

Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot
Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb,
únicament amb la publicitat, és molt difícil. Per això necessitem
encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol ombra de
di cultats per al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però
creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és
tot.
Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina.
Vicent Partal
Director de VilaWeb
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Comentaris
Els subscriptors de VilaWeb poden comentar aquesta notícia, o bé llegir els
comentaris que hi han fet els altres subscriptors i debatre-la amb ells .
Si encara no sou subscriptors, us en podeu fer clicant ací.
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