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Cicle “Paraules al Claustre” 
 
El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca ofereix una programació 
d’activitats i actes d’arrel literària. Donada la gran presència que ja tenen a 
la Vila les arts escèniques, les arts musicals i les arts plàstiques, hi ha 
aquest àmbit de la cultura que pot trobar en el Claustre de Sant Francesc 
un punt de trobada i referència. 
 
Formats 
 
La proposta contempla treballar conjuntament amb agents culturals tant 
públics com privats que, actualment, ja tenen el món de les lletres i la 
paraula dita com a element fonamental de la seva activitat cultural: 
Biblioteca, llibreria l’Odissea, k poteika, EVA... i fer-los saber que compten 
especialment amb aquest espai per a la realització d’actes com: 
 

• Seminaris 
• Presentacions de llibres 
• Conferències 
• Jornades 
• Recitals 
• Coordinació amb actes que ja es programen a la Biblioteca 
• Espectacles de petit format que incloguin altres disciplines: música, 

dansa, teatre, arts visuals 
 
El temps i l’espai (calendari): primavera-tardor 
 
Escollir el mes de maig com a inici d’una seguit d’actes relacionats amb la 
literatura i l’art de la paraula. Entorn la data del naixement del filòleg, erudit 
i escriptor vilafranquí, Manuel Milà i Fontanals (1818-1884) com a gran 
impulsor de la Renaixença literària de la nostra llengua i restaurador dels 
Jocs Florals i també com a historiador de la literatura medieval catalana. 
 
El Claustre com a espai obert a la reflexió, a la serenitat I a la interiorització 
és un lloc adient per a propostes que, partint d’aquesta figura literària, 
donin cabuda a tot tipus d’expressions on la paraula oral o escrita en sigui 
protagonista. 
 
L’eix vertebrador de les propostes serà la suma entre l’espai, el format i el 
contingut literari 
 
Programació 2010 

 
• Simposi Manuel Milà i Fontanals 

 12 i 13 de maig 
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• Exposició: Oriol Sàbat: una poètica de l’escultura 
 
Del 28 de maig al 24 de juny 
 
Oriol Sabat, poeta, pintor i escultor presenta les seves obres escultòriques 
amb d’un marcat accent poètic i conceptual. L’exposició s’inaugurarà el 
divendres 28 de maig a les 20h  amb una acció poètica per a cos i veu a 
càrrec  de l’artista i de la ballarina Marta Binetti estretament lligada a l’obra 
exposada. 
 

• Festival EN VEU ALTA 
 
6 de juny, a les 19h 
 
Espectacle ABSENTA, amb Quimet Pla i la Nuria Solina. Espectacle de poesia 
dramatitzada i text, 
Acció narrativa  dins el festival EVA (En Veu Alta) dedicat a les narracions 
orals.  
 

• Cicle Veus Paral�leles 
Divendres 3 de juliol a les 19:30h 
 
De l’Ebre al Roine: vuit poetes 
Quatre poetes occitans i quatre de catalans, de quatre generacions, diuen la 
seva poesia. A partir d’un guió, una actriu enllaça les vuit obres poètiques i 
recita en català a Catalunya i en occità a Occitània els poemes que el mateix 
poeta ha recitat en català o en occità. 
 

• Poesia per a nens 
Diumenge 26 de setembre a les 12h 
 
Andreu Galán, poeta jove que dedica especialment la seva vocació a 
l’escriptura i coneixement de la poesia per a nens oferirà  un recital de 
poemes adreçat a tots els públics però sobretot als infants. 
 

• Activitat poètica: k poetika: eskamot kultural 
Divendres 15 d’octubre a les 20:30h 
 
De Com es va fer el Cos de la Paraula. Acció poètica vinculada a les 
activitats de l’entitat k poetika: eskamot kultural 

 
4 de maig de 2010 


