A Can Manyé, espai d’art i creació es duran a terme també
diversos tallers de poesia visual amb les escoles d’Alella.
dimarts 17 de maig
16.30h Residència de la Fundació Germans Aymar Puig
Lectura oberta de poesies a càrrec dels usuaris de la Residència i
persones voluntàries i passi de l’audiovisual Cal·líope i Bacus, poesia entre
vinyes.

{2.0 {

dimecres 18 de maig
17h Residència Els Rosers
Lectures de poemes a càrrec de les àvies i avis de la residència i
persones voluntàries i passi de l’audiovisual Cal·líope i Bacus, poesia entre
vinyes.
Omplim la xarxa de poesia
Us convidem a compartir a través de la xarxa les poesies que més us agradin.
Com?
Compartint poemes i fotografies que feu a Instagram, Twitter i Facebook amb el
hashtag #epoesialella16

Can Manyé, espai d'art i creació
del 5 al 29 de maig

Com una papallona entrant en una foguera, de Pere Llobera
Inauguració dijous 5 de maig a les 20 h

Una exposició que vol ser un homenatge a tota la gent que ha pagat penyora amb
la seva pròpia vida per expressar-se en vers, en cançó,... “l’aiguardent de les
persones”, aquella essència que, concentrada i gota a gota, ens dóna el millor de
la seva percepció.

MÉS INFORMACIÓ

www.alella.cat/espaisdepoesia
Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Hort de la Rectoria s/n
Tel. 93 555 90 55
Can Manyé, espai d'art i creació
Riera Fosca, 42
Tel. 93 540 87 23

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Àrea de Sostenibilitat i Territori de la Diputació de Barcelona
Escoles públiques d’Alella
Escola Ressò
Institut Alella
Fundació Residència Germans Aymar i Puig
Residència Els Rosers

{
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divendres 13 de maig
matí Escola Fabra i Escola La Serreta
Versos i rialles · recital
Aparteu les criatures! O més ben dit, que vinguen totes! Andreu Galan torna
a Alella carregat de romançons, cançons, raps i sobretot poesia per a grans
i petits amb versos que et faran engegar la màquina dels somriures. I, és
clar, somriures que et faran despertar la màquina dels versos...
Activitat adreçada als alumnes de l’Escola Fabra i de l’Escola La Serreta

{ exposició {

{a l'entorn{

dimecres 4 de maig
matí Institut d’Alella
Taller de poesia amb Mireia Chalamanch
Poemes i poetes als espais de poesia 2016. Un recorregut per la poesia
dels poetes convidats enguany.
Activitat adreçada als alumnes de l’Institut Alella

esp

}

AGRAÏMENTS
Celler Alta Alella
Celler Bouquet d’Alella
El Forn de la Plaça
Pastisseria Artés
Toni Garriga
Veïns de Can Llimona

AMB EL SUPORT DE

ESPAISDEPOESIA

ALELLA DEL 5 AL 15 DE MAIG DE 2016

{

DIJOUS

5 de maig

{

Com una papallona entrant en una foguera · exposició de Pere Llobera
20h
Can Manyé, espai d’art i creació
Inauguració de l’exposició Com una papallona entrant en una foguera de
Pere Llobera.

{

DIVENDRES

6 de maig

{

I tot seguit...
El nus la flor · recital
20.30h
Can Manyé, espai d’art i creació
Enric Casasses presenta EL NUS LA FLOR, poemes i escrits inèdits dels
últims anys, amb el seu estil de música parlada i tocant temes molt
diversos en textos força breus que van des dels poemes d’amor de tota la
vida (però amb maneres i actituds noves i sorprenents) fins a reflexions
filosòfiques amb forma de poemes o viceversa. Des de l’acudit de fons
tràgic fins a la tragèdia amb un somriure. De la metafísica de la vida
quotidiana a la quotidianitat del miracle.
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DISSABTE

7 de maig

{

El conte de l’estrella · espectacle infantil
17.30h
Can Manyé, espai d’art i creació
Allà dalt brillen les estrelles en la negra nit,
i aquí abaix, el mar descansa com un mirall blau marí.
Asseguda a la falda de la lluna,
l'Estrelleta canta cançons i explica contes.
I a la gran volta del firmament,
tota la família d'estrelles l'escolta.
Però de sobte, quin silenci tan gran!
L'Estrelleta ha callat a mitja cançó, i diu:
-He crescut i m'he fet gran!
Allà al mar he vist una estrella igual que jo
i la vull anar a saludar.
Animamundi Teatre presenta una història musical plena de llum i poesia,
representada amb ombres xineses i adreçada a nens i nenes a partir dels
3 anys.
De mà en mà · recital i música
12h
Jardins de Can Llimona. Riera Coma Clara, 1 d’Alella
Francesc Anyó i Borja Penalba perpetren, diuen, riuen, canten, ploren i
mengen Estellés; una barreja de veus i músiques amb una senzilla posada
en escena, on els veritables protagonistes són els versos de Vicent Andrés
Estellés.
Activitat inclosa dins del programa de Poesia als parcs. Lletres i paisatges,
organitzat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona,
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.
Ens queda la paraula · nit de poesia i cultures
19h
Can Manyé, espai d’art i creació
Una vetllada a través de les impressions i de la creació poètica de Carlos
Ernesto García, Antonio Tello i Yulino Dávila, en què ens submergirem en
les seves variades i riques expressions culturals provinents d’El Salvador,
Argentina i Perú, amb el propòsit de fusionar-les com un sol cant universal.
Durant la trobada de cultures, connectarem amb els poetes Winston
Morales Chavarro de Colòmbia, Daisy Zamora de Nicaragua i Mauricio
Vallejo Márquez des d’El Salvador. Tots ells participaran des dels seus
països i compartiran amb nosaltres les seves creacions i reflexions.
Activitat programada per la Comissió de Cooperació Internacional.
Coordina: Carlos Ernesto García

{
{

DIUMENGE

{

DIMARTS

{

8 de maig

10 de maig

Lliurament dels premis de la XXXIII Mostra Literària del Maresme (fase local)
12h
Golfes de Can Lleonart
Acte de lliurament de premis de la Mostra Literària en la seva fase local.
Amb la col·laboració dels músics del projecte Alella viu la música.
Presentació de l’acte: Eduard Miró
Cal·líope i Bacus: poesia entre vinyes · audiovisual
19h
Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Les imatges de Toni Garriga i la veu d’Anna Maluquer ens
acompanyaran a la presentació de l’audiovisual del cineasta, enregistrat
en una passejada poètica feta entre les vinyes del celler Alta Alella.
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DIVENDRES

{

{

DISSABTE

{

13 de maig

14 de maig

Poesia, llengua i llibertat · tertúlia i recital
20.30h
Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Rafael Vallbona, Vicenç Altaió i Albert Calls ens parlaran de la memòria
del grup literari de la Font del Cargol, el moviment literari del Maresme
impulsat per Valerià Pujol i al qual varen pertànyer Martí Rosselló, Rafael
Vallbona, Pep Bras, Ventura Ametller o Maria Antònia Grau, entre
d’altres poetes de la represa cultural (1970 - 1983).
Coordina: Albert Calls
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DIJOUS

{

12 de maig

Obra completa punt u - Carles Hac Mor · club de lectura
20h
Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Ester Xargay, poeta, videoartista i coautora de diversos llibres amb
Carles Hac Mor, i Jordi Marrugat, crític i estudiós de la literatura,
conduiran una xerrada sobre Obra completa punt u, el llibre que recull
les obres escrites per Carles Hac Mor entre 1977 i 1992. Es tracta d'un
llibre de llibres. I alhora, d'un antillibre, ja que recopila una de les
aventures més radicals, trencadores i innovadores de la literatura de tots
els temps.
Conduït per Tònia Minguet i Toni Tomàs

Poesia en moviment vora les vinyes · dansa i recital
19h
Celler i vinyes d’Alta Alella · Cava Privat
Presentació del llibre guanyador del premi Maria Oleart. Maridatge entre
poesia, dansa i vi per part dels poetes Laia Noguera i Raimond Aguiló
(guanyador del premi Maria Oleart d'enguany), de la ballarina Helena Pellisé i
dels vins d'Alta Alella · Cava Privat. Els versos i la vinya, els gestos i els sabors,
el paisatge i els mots es confabularan en un espectacle únic i irrepetible.
Cal inscripció prèvia al 93 540 87 23 o 93 555 90 55
Amb veu de dona · recital i música
11h
Bouquet d’Alella
Un matí per descobrir les veus i l'obra de les reconegudes poetes Maria
Cabrera i Mireia Calafell que oferiran un recital de les seves poesies,
acompanyades per la trompeta de l’Elena Bañuls. Tot plegat maridat amb vi,
coca i xocolata.
Presenta: Queralt Morros, poeta i periodista
El Verger de l’Amat · recital i música
20h
Can Manyé, espai d’art i creació
L’actriu Montse Germán i el músic mallorquí Ferran Pisà s’uneixen per recitar
Ramon Llull en aquest setè centenari de la seva mort en el recital El Verger de
l’Amat on aconsegueixen fer proper i comprensible Ramon Llull, autor que per
la seva antiguitat (1230-1316) i la seva complexitat és poc conegut tot i ser un
dels grans tresors de la nostra literatura. El timbre dels instruments de Ferran
Pisà i la qualitat com a rapsoda de Montse Germán ens transmeten la bellesa
dels versos més místics de Ramon Llull.
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DIUMENGE

{

15 de maig

Missa pagesa · recital
12h
Pati de Can Manyé, espai d’art i creació
Missa Pagesa és un poemari de Dolors Miquel escrit en forma de missa laica
que vol ser un cant a la vida i a la natura.
Amb Maite Besora i Pau Bou, dirigida per Xavier Gimenez Casas.
Escenografia, Dolors Juarez.
Dos amants com nosaltres · recital i música
18h
Can Manyé, espai d’art i creació
L’amor i el desig en la poesia i la cançó catalana, un recorregut a dues veus.
Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes i autora del
llibre Dos amants com nosaltres i el músic Borja Penalba, proposen una petita
mostra de literatura catalana.

