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III TROBADA DE POETES DELS PAÏSOS CATALANS

del 19 de setembre 
al 15 d'octubre

Casa de Cultura 
de Girona
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18.00 h Josep Palau i Fabre: un homenatge. L'acte inaugural 
de la III Trobada de Poetes recordarà Josep Palau i 
Fabre amb una projecció de material audiovisual de 
l'escriptor recitant els seus poetes predilectes: Ausiàs 
March, Federico García Lorca, Arthur Rimbaud o 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, entre d'altres. Presentació a 
càrrec de Perejaume, artista, poeta i amic personal de 
Josep Palau. L'acte es clourà amb una lectura de 
poemes a càrrec d'autors participants a la Trobada.

Conferència «L'edició de poesia avui: una radiografia», 
a càrrec de Jordi Cornudella, assessor editorial.

Taula rodona «Poetes, editors i premis literaris: vies 
de contacte i/o d'allunyament» amb Àlex Broch, Maria 
Josep Escrivà, Ricard Ripoll, D. Sam Abrams i Sebastià 
Alzamora.

Conferència «L'edició de poesia: nous formats», 
a càrrec de Laura Borràs, filòloga i especialista en 
literatura i tecnologies digitals.

Taula rodona «Poetes, editors i territori: el vell mite 
de centre i perifèria» amb Vicent Berenguer, Andreu 
Gomila, Manuel Costa-Pau, Joan-Pere Sunyer i Oriol 
Ponsatí-Murlà i Jordi Cervera.

Xerrada «Editors i/o directors de col·leccions, una 
experiència». Amb la participació d'Antoni Clapés 
(Cafè Central), Jesús Aumatell (Emboscall), Xavier 
Garcia (Biblioteca de la Suda) i Rafel Bordoy (Mixtàlia).

DIVENDRES, 19 DE SETEMBRE

DISSABTE, 20 DE SETEMBRE

PRESENTACIÓ  Un anys més –i amb aquest seran tretze 
edicions– el Festival de Poesia de Girona us proposa un 
programa d'activitats que s'estendrà durant aproximadament 
quatre setmanes, del 19 de setembre al 15 d'octubre, amb 
recitals, converses i lectures literàries, poesia al carrer i també 
actes pensats per acostar la poesia als infants. 

El Festival inclou cada dos anys la Trobada de Poetes, que 
enguany inaugura les activitats el divendres 19 de setembre 
amb un homenatge a Josep Palau i Fabre en el qual 
participarà Perejaume, artista, poeta i amic personal de 
Palau. L'endemà tindrà lloc una jornada de debat sobre les 
dificultats, els camins a seguir i les expectatives de futur de 
l'edició de poesia en llengua catalana. 

Com sempre hi ha lloc per a la lectura i el diàleg entre els 
autors d'avui. Reunirem Francesc Prat, que torna a publicar 
després d'un llarg silenci, amb Jaume Bosquet, i la poeta 
asturiana Berta Piñán amb el seu traductor al català, el 
també poeta Jaume Subirana. També augmentem l'espai 
dedicat a la poesia al carrer. Al passeig literari per Girona 
Poetes i Ciutats, coordinat per Lluís Lucero, amb els poetes 
que han evocat els seus indrets, hi afegirem En trànsit, un 
passeig-recital a la zona més moderna i tradicionalment 
allunyada dels interessos dels poetes.

L'inici del festival coincideix, coordinadament, amb una 
iniciativa que gairebé s'ha convertit en tradició: la XV Nit de 
Poetes que tindrà lloc el dia 19 a les escales de Sant Martí. 
Des de l'organització del Festival ens és forçós recomanar 
una proposta ciutadana tan interessant com singular.
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Totes les activitats del XIII Festival de Poesia de Girona 
són gratuïtes.

Tots els actes, excepte els indicats específicament, tindran 
lloc a la Casa de Cultura de Girona.

L'entrada a les activitats de la III Trobada de Poetes, 
programada per als dies 19 i 20 de setembre, també és 
lliure: Només cal formalitzar una inscripció gratuïta en el 
mateix moment d'accedir a les activitats.

L'organització és reserva el dret de modificar el programa 
i els horaris o de suspendre algunes de les conferències 
anunciades per causes imprevistes.
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DIMECRES, 1 D'OCTUBRE · 20 H  POESIA DIALOGADA

¬ FRANCESC PRAT 
I JAUME BOSQUET 
Nascut a la Bisbal d'Empordà l'any 1950, Francesc Prat va publicar tres 
llibres de poesia a la dècada dels vuitanta: Paradís de cendra (1982), 
El soldat rosa (Premi Vicent Andrés Estellés, 1983) i Larari (Premi de la 
Crítica Serra d'or, 1987). Després d'un silenci llarg, ha publicat 
Fingiments. Jaume Bosquet (Salt, 1956) ha publicat diversos llibres: 
Diàlegs (1999, Premi Bernat Vidal Tomàs), Les formes amb la calma 
(2003), L'altre (2004) i La mateixa història (Premi de Pollença, 2006).

DIMARTS, 7 D'OCTUBRE · 18 H  POESIA PER A INFANTS

¬ POUEM POEMES, 
AMB PEPA LLOBET 
Una proposta per apropar els més petits al món de la poesia amb els 
poemes, les cançons, els embarbussaments i les endevinalles que la 
Pepa ha triat d'entre els millors poetes catalans: Joan Amades, Josep 
Carner, Pere Quart, Joan Maragall... A base d'endevinalles els nens 
descobriran què s'amaga dins la taula de l'escriptor i podran agafar 
la galleda per pouar poemes i convertir-se en poetes per una estona.
LLOC Sala infantil de la Biblioteca Pública

DIMECRES, 8 D'OCTUBRE · 20 H  POESIA DIALOGADA

¬ BERTA PIÑÁN 
I JAUME SUBIRANA
Nascuda a Cangas de Onís (Astúries) l'any 1963, Berta Piñán ha 
publicat, entre altres llibres, Temporada de pesca (1998), Un mes 
(2003) i una extensa antologia en edició bilingüe asturià/castellà 
titulada Noches de incendio (Trave, 2005). En català, n'acaba 
d'aparèixer Un mes i altres poemes (Denes, 2008), que ha traduït 
Jaume Subirana. Jaume Subirana (Barcelona, 1963) és autor de cinc 
llibres de poemes, entre els quals Final de festa (Premi Carles Riba, 
1988), Entre altres coses (2002), El rastre de l'animal més lliure (2004) 
i, recentment, Rapala. Ha traduït i adaptat poesia d'altres i és autor 
de diverses antologies.

DIMECRES, 15 D'OCTUBRE · 19 H  POESIA AL CARRER

¬ EN TRÀNSIT
Itinerari poètic amb Josep Pedrals, Jordi Fornos, Òscar Rocabert 
i Oriol Ponsatí-Murlà. Cada poeta té el seu indret, però hi ha indrets 
que no tenen cap poeta. Portarem quatre poetes i/o rapsodes a places 
cèntriques de Girona per escoltar els poemes que han escrit i recordar 
també els autors més grans. Sortirem de la plaça de Santa Susanna 
del Mercadal i acabarem davant de la Casa de Cultura de Girona, amb 
parades al Jardí de la Infància i a la plaça Miquel Santaló. 
ITINERARI 19.00 h > Plaça de Santa Susanna del Mercadal 

19.20 h > Jardí de la Infància
19.40 h > Plaça Miquel Santaló
20.00 h > Plaça de l'Hospital (davant de la 

Casa de Cultura de Girona)

DIMARTS, 23 DE SETEMBRE · 18 H  POESIA PER A INFANTS

¬ LECTURA POÈTICA 
AMB NÚRIA ESPONELLA
Filòloga i professora, Núria Esponellà inicia la seva trajectòria 
literària en la poesia. És autora de novel·les com Gran Cafè (1998), 
Un moment a la vida (1999), El mateix vell amor (Premi Ciutat de 
Badalona, 2000), Temps de silenci (novel·la basada en la sèrie 
televisiva, 2002) i Sunitha (2003), una novel·la testimonial sobre 
l'experiència de l'apadrinament a l'Índia. Des de fa una colla d'anys, 
pren part activa en la difusió de la poesia per a joves i infants.
LLOC Sala infantil de la Biblioteca Pública

DIMECRES, 24 DE SETEMBRE · 19 H  POESIA AL CARRER

¬ POETES I CIUTATS. 
UN PASSEIG LITERARI PER GIRONA 
Tota ciutat és, de fet, més d'una ciutat –tantes com habitants 
contingui. Us proposem un itinerari poètic per una d'elles: 
Girona. Aquest itinerari s'aturarà en indrets escollits per escoltar 
textos de Jaume Bosquet, Ramon Carbó-Dorca, Manuel Castaño, 
Sofia Chiaraviglio, Narcís Comadira, Roger Costa-Pau, Xavier 
Diez, Imma d'Espona, Núria Esponellà, Dídac Faig, M. Rosa Font, 
Lluís Freixas, Carme Jordi, Francesca Laguarda, Lluís Lucero, 
Imma Morente, Eva Naranjo, Isabel Oliva, Oriol Ponsatí-Murlà, 
Antoni Puigverd, Agustina Rexach, Salvador Sunyer, Adrià Targa, 
Josep Tarrés, Consol Vidal i Nemesi Viñas. Els poemes, en la 
mesura del possible, seran dits pels propis autors.
SORTIDA Plaça del Vi
COORDINACIÓ Lluís Lucero
COL·LABORA Càtedra M. Àngels Anglada (UdG)

XV Nit de Poetes
Aquest mes de setembre també se celebra a Girona la 
quinzena edició de la Nit de Poetes al barri vell de Girona. 
A la primera part, coordinada i presentada per Lluís Lucero 
Comas, recitaran els poetes Gemma Arimany, Anna 
Montero, Marta Pessarrodona, Coleta Planas i Ricard Ripoll 
i es llegiran també textos de Louise Labé, traduïda per 
Àngels Gardella. A la segona part, presentada per Josep 
Radresa, es retrà homenatge a Mercè Rodoreda amb un 
espectacle teatral a càrrec del Grup de Teatre de Roses.
DIA I HORA Divendres, 19 de setembre a les 22 h
LLOC Escales de Sant Martí
ORGANITZA Coordinadora Nit de Poetes i Amics de la Unesco 
de Girona

US RECOMANEM


