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NOTÍCIES CALDES D'ESTRAC
ACTIVITATS ANY PALAU I FABRE PER A LA 2A QUINZENA DE
MARÇ DE 2018
bonart
Espectacle el Paradís de l’Alquimista el 15 de març de 2018 a les 19h a la Biblioteca Pública de Lleida, Rambla d’Aragó 10.
Espectacle a càrrec de Gemma Reguant (tria i recitació) i del músic Marc Egea. Espectacle dins la mostra de petit format
itinerant ” Josep Palau i Fabre, l’home és un animal que es busca”.

Espectacle ‘La llavor de l’amor’ a càrrec de Montse Guallar i Max Sunyer en el marc del V Festival Domini Màgic de Poesia del
16 al 18 de març de 2018 a partir de les 11h a la Casa de la Paraula, carrer del Prat 16
de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma de Farners celebra aquest any la cinquena edició del Festival Domini Màgic de
Poesia, del 16 al 18 de març. El Festival, que anys anteriors era programat per una comissió integrada per diversos actors
culturals de la ciutat, va encarregar el comissariat de la present edició a la Dra. Anna Perera, investigadora de la Universitat
de Girona adscrita a la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent. L’encàrrec del
comissariat té per objectiu renovar el programa del Festival i impulsar-ne la difusió. El Festival és organitzat per
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, de la Universitat de Girona, i
l’Arxiu comarcal de la Selva. La Diputació de Girona participar a �nançar-lo. El proper mes de febrer se’n difondrà el
programa.

Visita guiada conjunta a l’exposició ‘Jo soc el meu propi experiment’ i a l’exposició ‘Palau mira Picasso’ pels seus
comissaris el 19 de març de 2018 a les 18h al Palau Robert, Passeig de Gràcia 107 de Barceloba. En el marc de la celebració del
centenari de Josep Palau i Fabre i apro�tant que hi ha dues exposicions, molt properes en distància, sobre el poeta, tindrà
lloc dues visites guiades: una de l’exposició ‘Jo soc el meu propi experiment’ a càrrec de Julià Guillamon i una altre de
l’exposició ‘Palau mira Picasso’  a càrrec del seu comissari, Víctor Fernández a la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya,
126 de Barcelona. Accés gratuït

Cicle Palau i Fabre: 2.3 Re�exions sobre la tragèdia a l’ombra de Palau i Fabre amb Jaume Mascaró el 20 de març a les 19h al
Ateneu Barcelonès. L’Ateneu Barcelonès rendeix homenatge al poeta, dramaturg i assagista Josep Palau i Fabre amb tres
conferències i lectures dramatitzades els dies 5 i 20 de març i el 9 d’abril. El professor Jaume Mascaró ens convida a
re�exionar de la mà de Palau i Fabre sobre el gènere tràgic.

La rel de l’arbre és una roda. Perejaume el 24 de març de 2018 a les 12h a la Fundació Palau, carrer Riera, 54  de Caldes
d’Estrac Barcelona. El títol de la instal·lació prové de “La raïl de l’arbre és una roda”, paraules de Ramon Llull que apareixen
en el llibre Començament de medicina. En paraules de Perejaume: “La sintaxi de tota l’obra de Llull és veritablement
forestal, tant per la �gura repetida d’arbre amb que imatja i branca els diversos coneixements, com per la manera i la ufana
amb què s’hi arboren tota mena de connexions i demostracions analògiques. si hi ha dos elements constitutius en el
sistema d’argumentació de l’Art, aquests són sens dubte: les derivacions, en branca i les combinacions en roda -�gures
giratòries, emmirallaments, cercles relacionals-. El projecte artístic de Perejaume ha contemplat des dels seus inicis un
estret vincle amb la natura, viscut en i per la natura, amb el paisatge com a escenari i amb les “manifestacions arbòries”,
com ell mateix les anomena, contemplades i presentades amb una gran diversitat, com per exemple, en el seu llibre de
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Envia un comentari

poemes “Obreda” (2003), en el qual també recull les seves re�exions continuades sobre la natura i més concretament sobre
el bosc que l’envolta a la seva casa-taller del Montnegre.

Les veus del ventríloc: Josep Palau i Fabre, referent internacional i nacional el 26 de març de 2018 a les 18h a la Biblioteca
Carles Rahola, Girona. Conferència a càrrec de David Castillo com activitat complementària a la mostra de petit format
itinerant ” Josep Palau i Fabre, l’home és un animal que es busca”. La conferència analitzarà les relacions de Palau i Fabre
amb diferents �gures internacionals ien els diferents àmbits de la seva obra.

A la imatge, cartell ‘La llavor de l’amor’ a càrrec de Montse Guallar i Max Sunyer.

Etiquetes: Josep Palau i Fabre · Perejaume

Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comentari

Nom *

Correu electrònic *

Lloc web

Subscripció edició en paper
50 € i l'edició digital gratuïta
4 números a l'any

SUBSCRIU-TE

Subscripció edició digital
Rep la revista digital des de 25 € 
4 números a l'any

SUBSCRIU-TE

agenda 
d’exposicions

catalunya, catalunya nord,
illes balears, país valencià, 

andorra i aragó

bonart revista  bonart actualitat  bonart gestora  bonart agenda a dalt

c_Riera d'Oix, 12_17003 Girona_ 034 972 21 84 38 / 677 51 82 96

Política de privacitat   Política de cookies

https://www.bonart.cat/tag/josep-palau-i-fabre/
https://www.bonart.cat/tag/perejaume/
https://www.bonart.cat/subscripcions/
http://www.iquiosc.cat/
https://www.bonart.cat/agenda/
https://www.bonart.cat/revista/
https://www.bonart.cat/
https://www.bonart.cat/gestora/
https://www.bonart.cat/agenda/
https://www.bonart.cat/actual/activitats-any-palau-i-fabre-per-a-la-2a-quinzena-de-marc-de-2018/
https://www.bonart.cat/politica-de-privacitat/
https://www.bonart.cat/politica-de-cookies/

