
col·laboren:

organitza: amb el suport de:

Fundació Palau
Festival d’estiu de
Caldes d’estraC (Caldetes)

Poesia i +
del 30 juny al 21 juliol

dissabte 30 de juny, a les 22 h

Ma vida i els seus aMiCs 
sílvia Bel 
acompanyada per lito iglesias, violoncel

petit homenatge poètic amb textos de gerard Vergés, manuel pérez 
bonfill i zoraida burgos, ovidi, William yeats, rainer maria rilke,  
robert lowell, manuel bandeira, manoel de barros i bejan matur. 
també proses de perejaume i poemes de dolors miquel i de josep 
palau i Fabre. el recital, així, és un viatge, amè i sorprenent, a través 
dels temps i els llocs i els cors.

lloc: pati de la Fundació palau
preu: 6 € / aforament limitat
en finalitzar l’espectacle, hi haurà una copa de cava.

i després… 
nit de Portes oBertes a la Fundació Palau

“¿Què aferrem millor, allò que captem amb els nostres sentits o allò 
que copsem amb l’enteniment? La resposta és perillosa, perquè 
si ens inclinem a creure que la possessió material és més segura 
que la intel·lectual o l’espiritual, la pregunta següent pot deixar-nos 
atuïts: ¿Què és allò que perdem més radicalment, les coses que 
havíem captat materialment o les que havíem captat per via afectiva o 
intel·lectiva? Davant del segon interrogant, el materialista strictu sensu 
queda derrotat. És evident que les coses materials, un cop perdudes, 
ho són del tot, irremeiablement; en canvi, les coses intel·lectives o 
espirituals poden, almenys, no morir sinó amb nosaltres. Aleshores, 
¿què és o en què consisteix aquest més de l’intel·lecte o de l’esperit 
sobre la materialitat?

h   h   h

El desig d’atènyer, amb els mots, un altre reialme o una altra realitat 
que pot escondir-se darrere els mots i darrere la nostra realitat ha 
estat sempre latent en tots els poetes.

h   h   h

L’aigua del mirall ens fa llegir el dibuix i el mirall de l’aigua ens invita 
a contemplar el poema.”

Josep Palau i Fabre (1980)

seguim l’orientació del poeta: si trontolla allò material, reforcem  
el fonament, és a dir, l’intel·lecte, l’esperit. la Fundació palau, amb el 
suport de l’ajuntament de caldes d’estrac, de la institució de les lle
tres catalanes i de la diputació de barcelona, ofereix una nova edició 
del festival poesia i + com a oportunitat i proposta de resistència. 

benvinguts a la poesia, a la música, a la més alta i autèntica vida.

Tomàs Nofre
President de la Fundació Palau

dissabte 14 de juliol, a les 22 h

lent. leCtura il·lustrada 
narcís comadira 
presentació d’esteve miralles

a Lent (2012), el seu darrer llibre, narcís comadira dialoga creati
vament amb  peces literàries d’altri i amb obres plàstiques diverses.  
la sessió tindrà dues parts: la primera consistirà en unes recitacions 
del poeta amb lectura acompanyada d’altres textos, a càrrec d’esteve 
miralles, presentador de l’acte; la segona part consistirà en una lec-
tura il·lustrada amb imatges projectades (o amb música) al·lusives als 
temes dels poemes: tintoretto, erik satie, Käthe Kollwitz...
la Fundació palau felicita d’aquesta manera narcís comadira aquest 
any que en fa setanta. i ell ens felicita a tots proporcionantnos uns 
dibuixos que són recreacions d’artistes que tenen obra present a la 
col·lecció de la Fundació i que es podran veure a l’espai zero durant 
tot l’estiu.

lloc: pati de la Fundació palau
preu: 6 € / aforament limitat

dissabte 7 de juliol, a les 22 h

la Casa d’enlloC 
roger mas 
roger mas (veu i guitarra), Xavier guitó (piano i veus), ivan c. dach 
(guitarres), dani r. jones (baix elèctric) i josep pinyu martí (percussions)

amb La casa d’enlloc, roger mas fa un nou gir que busca la frescor 
de les seves primeres obres, amb lletres més senzilles i properes, 
petites històries amarades de poesia. La casa d’enlloc regala cançons 
pròpies amb producció pròpia i també un petit homenatge als refe
rents dels seus primers discs (sisa, riba, laguarda, ia & batista, etc.), 
picant l’ullet als cantautors de la nova cançó.  

lloc: parc de can muntanyà
preu: 9 €

i després… 
visita comentada a l’exPosició Permanent 
de la Fundació Palau

dissabte 21 de juliol, a les 22 h

nit de Poetes
rosa Fabregat / ivette nadal / 
arnau pons  
rosa Fabregat (cervera, 1933). després de diversos llibres, Anco-
rada en la boira aplega la seva obra poètica fins al 1993. el segon 
volum d’aquest recull d’obra reunida, La temptació de vol. Obra 
poètica II (1994-2011), ha aparegut el sant jordi d’enguany.
ivette nadal (granollers, 1988). des que el 2005 es presentava de 
la mà del poeta joan Vinuesa pels bars tot cercant la poesia i la cançó, 
han passat moltes coses: dos treballs musicals i Camí Privat (2009), 
el seu primer recull de poemes. 
arnau Pons (Felanitx, 1965) ha combinat l’escriptura creativa amb 
l’obra de noficció, la traducció literària i l’edició. darrerament ha pu
blicat els assaigs Nissaga d’abolits (2010) i Escriure després (2012). 
el proper llibre de poemes, Llum de ganivet, sortirà aquesta tardor.

lloc: parc de can muntanyà / acte gratuït

i després… 
nit de Portes oBertes a la Fundació Palau

inFormació i venda de localitats:

Fundació palau
carrer riera, 54
08393 caldes d’estrac
tel. +34 937 913 593
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
www.fundaciopalau.cat

llibreria robaFaVes
carrer nou 9
08301 mataró
tel. +34 937 905 582
robavafes@robafaves.com
www.robafaves.com

2012

Pack esPectacle + Hotel colón 
(circuit spa de termalisme i talassoteràpia + sopar 
lleuger arran de mar): 25 €

seguiu i participeu al Festival a través de Facebook
i del nostre blog: http://poesiaimes.wordpress.com

Sílvia Bel Roger Mas Narcís Comadira
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Festival d’estiu de
Caldes d’estraC (Caldetes)

Poesia i +
del 30 juny al 21 juliol
Fundació Palau

2012

inFormació i venda de localitats: 
Fundació palau / Caldes d’estrac (Caldetes) / tel. +34 937 913 593 / www.fundaciopalau.cat

llibreria robafaves / Mataró / tel. +34 937 905 582 / www.robafaves.com
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organitza: amb el suport de:


