VIII LECTURA COMPARTIDA I
ENCADENADA A LA
MASIA D’EN CABANYES
HOMENATGE A
MANUEL DE CABANYES I LA POESIA

PROGRAMA
Conduit per la periodista Laura Marín, l’acte és
obert a la participació ciutadana i tindrà lloc als
jardins de la Masia a partir de les 11h del matí.
11h - HOMENATGE A MANUEL DE CABANYES.
“LES DONES EN LA VIDA I OBRA DEL POETA”

DIUMENGE, 14 D’ABRIL DE 2019

Xavier Solà de Andrés, “cabanyista” i estudiós de
l’autor, ens farà una aproximació al poeta a través
d’una mirada en clau de dona, dels personatges
femenins que surten a la seva poesia i de les
dones que han parlat de l’autor. Acte seguit es
farà lectura voluntària i encadenada d’una
selecció dels seus poemes a partir del llibre
“Manuel de Cabanyes. Poemes essencials amb
selecció, traducció i comentaris d’Oriol Pi de
Cabanyes”.

Un any més el Centre d’interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes de la Masia
d’en Cabanyes celebra la Diada de Sant Jordi amb
una lectura compartida i encadenada de poesia
als seus Jardins.

11h45 a 12h – PAUSA APERITIU
Gentilesa de Coquo Càtering i Celler de Viticultors
del Garraf, que col·laboren a l’acte oferint un petit
aperitiu i copa de cava.

Un acte que compta amb vuit edicions – enguany
s’avança al dia 14 d’abril - i que es consolida com a
espai de trobada de poetes i persones que volen
posar la seva veu a les lectures.
Des del seu inici, les lectures compten amb un
doble objectiu, per una banda el reconeixement
de la figura del poeta romàntic vilanoví Manuel de
Cabanyes (1808-1833) i per l’altra l’homenatge a
la poesia amb les lectures espontànies i
compartides.
Així mateix enguany en especial volem retre
homenatge a les dones poetes, on hem previst
que tinguin un protagonisme les de la nostra
comarca i d’arreu del país.
Celebrem l’homenatge amb la convicció que el
reconeixement i la memòria dels i les nostres
poetes, la poesia encadenada, la creació literària i
la participació ciutadana –a la casa on va viure i
va escriure Manuel de Cabanyes– ens acosten al
món poètic, a aprendre, conèixer i compartir.

12h – HOMENATGE A LA POESIA I A LES DONES
POETES
En un moment en que dones extraordinàries
il·luminen el món de la poesia, volem retre
homenatge a les dones poetes d’ací i d’arreu.
Amb introducció a càrrec del poeta i historiador
vilanoví Gener Barjola, comptarem amb la
participació de les poetes de la comarca Agustina
Moya, Blanca Deusdad, Cèlia Sanchez-Mústich,
Cesca Calaf, Cristina Grisolía, Dolors Juan Hill o Mª
Pau Talegón entre d’altres, que compartiran amb
nosaltres alguns dels seus poemes. També
comptarem amb la participació especial de
l’Associació de Dones La Frontissa.
La darrera part de l’acte es destinarà a la lectura
lliure de poesia, amb la participació ja consolidada
del col·lectiu poètic la Lluna en un Cove i de
tothom que vulgui posar-hi la seva veu.
Us recordem que la Biblioteca Armand Cardona
Torrandell oferirà una selecció de llibres de dones
poetes per a les lectures així com disposarem d’un
espai de lectura de contes infantils.
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