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                                                                                               Paraules al Claustre i + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quart any consecutiu el Servei de Cultura de l’Ajuntament presenta la programació del cicle 

Paraules al Claustre i + que enguany compren 10 activitats que, des del mes de maig al mes de 

novembre, tindran lloc d’una manera periòdica al Claustre de Sant Francesc. 

 

Són actes tots ells que vinculen aquest espai emblemàtic amb la paraula i que volen reivindicar 

el Claustre com un espai de reflexió, de pensament, de coneixement  i de creació. D’aquí que 

la programació inclogui formats tan variats com els d’una jornada d’estudi dedicada a un 

intel·lectual vilafranquí, narracions de contes, recitals poètics, teatre, titelles, tallers...tots ells 

amb la paraula com a vehicle i canal d’expressió principal. 

 

La programació d’enguany es nodreix  de produccions pròpies del Servei de Cultura amb 

d’altres fruit de la col·laboració amb altres Serveis Municipals o bé amb altres institucions i/o 

entitats culturals del la Vila amb un bagatge consolidat en la seva trajectòria cultural. 

 

Com ja és habitual el cicle s’obre amb una jornada d’homenatge a un pensador, intel·lectual 

vilafranquí. Enguany és la quarta jornada d’aquest tipus. De moment el cicle ha presentat 

jornades o simposis d’estudis sobre Manuel Milà i Fontanals, Rodolf Llorens, Eduard Vidal i 

Valenciano i enguany la jornada estarà dedicada a l’arxiver, cronista, professor i escriptor 

Antoni Sabaté Mill de qui recentment s’ha commemorat el desè aniversari de la seva mort. La 

jornada convida a diferents personalitats de la vila coneixedores de la seva obra a apropar-nos 

i a aprofundir en la figura d’Antoni Sabaté Mill. 

 

El cicle també inclou esdeveniments adreçats als infants i un taller plàstic de creació que 

pretendrà deixar petjada durant un temps per tot l’entorn del Claustre. 
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• Dissabte 18 de maig 
 
De les 9.30 a les 14.30 h  
 
 
Jornada: Antoni Sabaté Mill, un clàssic proper  
 
Antoni Sabaté Mill (Vilafranca del Penedès 1915-2002) va sostenir la qualitat literària a la premsa i 
a la bibliografia vilafranquina durant els anys més grisos de la nostra història recent. La seva 
trajectòria intel·lectual cal cercar-la al Museu de Vilafranca, a les pàgines del Panadés, als llibres 
d’encàrrec. Professor, cronista, assagista i historiador aquesta jornada pretén retre homenatge a la 
seva figura intel·lectual i apropar la qualitat indiscutible de la seva obra i del seu pensament des de 
perspectives i experiències molt diverses.  
 
 
Programa 
 
9:30  Benvinguda i presentació  a càrrec del Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, 
Sr. Raimon Gusi Amigó. 
 
10:00 Antoni Sabaté Mill: de l'arxiu a la història  a càrrec de Ramon Arnabat, l Dr. en Història  
i President de l’IEP.  
 
10:30 Antoni Sabaté Mill i la seva relació amb el Museu d el Vi , a càrrec del Dr. Antoni 
Comas, mebre de la junta del museu els anys 1979-1996 i President del Museu del Vi els anys 
1985-1990 
 
11:00 Una classe particular:El Sr. Sabaté 1963-1999  a càrrec d’ Enric Tomás, periodista. 
 
 
11:30 Discussió i pausa. Esmorzar. 
 
12:00 Des de la finestra de Pines, 4  a càrrec Quim Jubert, llibreter i coautor de l’antologia De 
prop i de lluny. 
 
12:30 Una conversa que no es va trencar mai , a càrrec de Montse Juvé, professora 
d’Història de l’Art i coautora de l’antologia De prop i de lluny. 
 
13:00 Antoni Sabaté Mill: de la lectura a l’escriptura a càrrec de Fonxo Blanc, professor i 
coautor de l’antologia De prop i de lluny.,  
 
13:30 Discussió i pausa. 
 
          Tot seguit  Lectura de textos a càrrec de l’actor Jaume Montané . 
 
 
Assistència gratuïta mitjançant inscripció prèvia al Servei de Cultura. cultura@vilafranca.org 
 
 
 
Ponents: 
  
Ramon Arnabat. És historiador i Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra. 
Actualment és professor d’Història a la Universitat Rovira i Virgili i membre del grup de recerca 
consolidat ISOCAC, i president de l’Institut d’Estudis Penedesencs.  
  
Com a historiador ha centrat la seva activitat investigadora en la recerca sobre els moviments 
revolucionaris i contrarevolucionaris de la primera meitat del segle XIX, i en l’estudi de la 
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Segona República, la Guerra Civil i el primer franquisme. Darrerament ha centrat la seva 
recerca en el tema de la guerra aèria durant la Guerra civil espanyola. 
 
Els resultats de la recerca s’han publicat en diversos llibres d’història entre els que destaquen: 
Els treballadors de Vilafranca el darrer terç del segle XIX, Vilafranca, 1992; La gent i el seu 
temps. Història de Santa Margarida i els Monjos. De la Fil·loxera a la Guerra Civil. 1890-1940 
(1993); Vins, aiguardents, draps i papers (1996); La revolució de 1820 i el Trienni Liberal a 
Catalunya (2001); Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès, 1903-2003: cent 
anys d’història (2003); Manuel Barba i Roca, entre l’humanisme i la Il·lustració (2006); Visca el 
Rei i la Religió!. La primera guerra civil de la Catalunya contemporània (2006); Eusebi Pérez 
Martín: viure per recordar, recordar per viure (2008); La repressió del primer franquisme a l’Alt 
Penedès, 1939-1948 (2009); i Tots els Noms: les víctimes de la Guerra Civil al Penedès (2010), 
La repressió franquista al Garraf (2012), Atac i defensa de la rereguarda. Els bombardeigs 
franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (2013), . I en diversos articles a les 
revistes d’història de L’Avenç, Recerques, Historia Social, Spagna Contemporanea, Vasconia, 
... I en les comunicacions i ponències presentades a congressos, seminaris i col·loquis 
nacionals i internacionals.  
 
Ha coordinat els llibres Moviments de protesta i resistència a la fi de l’Antic Règim (1997); 
Història de l’Alt i el Baix Penedès. Segle XX (2000); Els Moviments Socials al Penedès (2001); 
Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana (2001), Història de Vilafranca 
del Penedès (2008), El Penedès a la Catalunya del segle XXI (2010), Estratègies de recerca i 
transferència del coneixement històric-arqueològic: el cas de l’aviació republicana (1938-1939) 
(2011); Projectes nacionals, identitats i relacions Catalunya-Espanya (2012); Història local, 
recorreguts pel liberalisme i el carlisme (2012); 1960-1980: transicions i canvis a les terres de 
parla catalana (2012) 
 
Ha dirigit diferents projectes de recerca entre els que destaquen El cost humà de la Guerra Civil 
al Penedès, la Repressió franquista al Penedès; les Fosses Comunes de la Guerra Civil al 
Penedès. Actualment dirigeix el projecte de recerca i difusió històrica “Tots els Noms (El 
Penedès, 1931-1978)” i l’Estació Territorial de Recerca Penedès: les Forces Aèries de la 
República Espanyola. 
 
També ha estat responsable del guió i la direcció del vídeo Història de Vilafranca. Segle XX. 
Antifranquisme i Transició. 1960-1979, Ajuntament de Vilafranca, 1999; coordinador de la sèrie 
Retalls d’Història projectat a Televisió Vilafranca 2003-2004, 2006 i 2010); Director del 
documental Eusebi Pérez Martín: un republicà vilafranquí a Mauthausen, Ajuntament de 
Vilafranca TN Produccions, 2005 (DVD de 55’). Ha estat comissari de les exposicions: Els 
bombardeigs franquistes al Penedès, 1937-1939 (2008), Lluita per la democràcia! 1969-1979 
(2009); i La primavera republicana al Penedès, 1931-1936 (2010) 
 
Antoni Comas . Metge de professió, va ser membre de la Junta del Museu del Vi durant els any 
1979-1996 i president del Museu del Vi durant els anys 1985-1990. La seva serà una aportació a la  
tasca d’arxiver i dinamitzador del Museu del Vi que Antoni Sabaté Mill va exercir. 
 
Enric Tomás . (Vilafranca del Penedès, 23 de setembre del 1950) . És periodista. Col·laborador  
fundador del setmanari Tohtom, on, d’una manera intermitent, n’és redactor fins als anys 80.  
Paral·lelament, treballa com a  corresponsal del següents diaris de Barcelona:  El Noticiero 
Universal, El Diario de Barcelona, El Correo Catalán. En aquesta darrer hi va realitzar 
pràctiques, duran l’estiu del 1975, com a meritori. L’any 1977, vaig tornar-hi i vai viure la 
primera vaga de periodistes de tot l’Estat com a conseqüència de la detenció, per la justícia 
Militar, del periodista Huertas Claveria. També, en dues èpoques ven diferents, anys 70 i anys 
90, va exercir de corresponsal de l’Agència de Noticies Europa Press. 
A mitjans dels als anys 80, col·laboro al  El 3de8 com a columnista fins al 2003. Posteriorment 
hi ha publicat alguns articles. També he publicat al bloc La Rentadora i Penedès Informa. 
Entre el 1988 i 1995 he estat propietari de la botiga Els Quatre Cantons que vaig tancar al 
1995. 
Va ser militant del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya, el partit del comunistes 
catalans) entre els anys 1978 (o 79) fins al IV Congrés, al 1981. 
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A finals dels anys 70 va rebre un accèssit als premis de Periodisme St. Raimon de Penyafort i 
un primer premi en el mateix concurs als anys 80. 
Ha col·laborat en la redacció del volum La Història de Vilafranca, i és  coautor amb en Josep 
Ferret del volum Cal que Sapigueu de Nosaltres: 21 entrevistes amb v ilafranquins 
sobrevivents dels fronts durant la Guerra Civil . 
 
 
Quim Jubert. Vilafranca del Penedès, 1957). Després d’exercir com a redactor del setmanari 
de l’Alt i el Baix Penedès EL 3 DE VUIT des de 1986 fins al 2004, aquell any decideix assumir 
la gestió de la llibreria l’Odissea de la qual en va ser cofundador, i en l’actualitat forma part de 
l’equip que gestiona La Cultural. Involucrat en la vida cultural vilafranquina des de mitjan anys 
70, ha impulsat diverses publicacions locals, com ara el Celobert, l’Ateneu i Lúdic, ha promogut 
la celebració de diversos festivals artístics i mostres poètiques de les quals encara perviu 
l’autoservei de pintura de petit format Firart, que es ve organitzant ininterrompudament des de 
l’any 1987, tot coincidint amb la Festa Major de Vilafranca. Impulsor de diferents projectes 
editorials durant la seva etapa al El 3d8, com ara la publicació de Senyores i senyors...,  De 
l’aiguardent al cava , Història de l’Alt i el Baix Penedès  i De prop i de lluny: la vila i alguna 
gent , que recopila l’obra periodística més significativa d’Antoni Sabaté Mill, l’any 2005 participa 
en la fundació d’Edicions i Propostes Culturals Andana.  
 
Montse Juvé. (Vilafranca, 1963). Professora d'història l'art, teoria de la Imatge i llenguatge 
audiovisual a l'Escola Municipal d'Art Arsenal. 
Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya en la Llicenciatura de Comunicació 
Audiovisual i en el Grau de Comunicació. Guionista d'exposicions, museus i relats audiovisuals. 
Coautora dels volums De prop i de lluny: la vila i alguna gent. 
 
Fonxo Blanc.  (Altafulla, 1954). Professor de Llengua i literatura catalana de l’IES Eugeni d’Ors.  
Col·laborador habitual dels mitjans de comunicacions locals. Erudit i estudiós de l’obra 
d’intentel·lectuals vilafranquins en especial Rodolf Llorens i Manuel Milà i Fontanals i Antoni 
Sabaté Mill.. Gran coneixedor de l’obra d’Eugni d’Ors. 
L’any 1984, va publicar Elogi i Narració de la vida i obra de Manuel Milà i  Fontanals, (1918 -
1884). Coautor dels volums De prop i de lluny: la vila i alguna gent .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza:        Col·labora: 
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Divendres 24 de maig  

 
A les 21.00 h 
 
Música i Poesia: Triulet i Enric Casasses. Tira-li l’alé 
 
Tira-li l’alè  és poesia teixida amb música. Triulet, un rock experimental àrid i fosc, gèlid sense 
ser abstracte, que juga amb la mètrica i que passa planejant per sobre del rock còsmic, de cert 
so abrasador dels 80  i del postrock actual. La poesia d’Enric Casasses (Premi Nacional de 
Literatura 2012 ), mistèrica, irònica, terrenal i radicalment lliure, amb la música de Triulet es 
transmuta en un metall experimental, molt més pesat i contundent. Un cançoner hipnòtic i 
apocalíptic, amb punts àlgids com "Quadrat negre", "La nit artificial" o "Oda a Espanya". 
 
 
Baix: Nicolas Bernard / Bateria i piano Miquel Ferrés / Guitarra i teclats: Ignacio Lios / Guitarra: 
Gerard Rosich. Poemes i veu: Enric Casasses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preu: 12 €. Venda d’entrades cada dijous de 18 a 20h a les taquilles de Cal Bolet. Telentrada 
de Caixa Catalunya. www.telentrada.com 
Durada: 60 minuts 
Localitats 200 no numerades 
 
 
Organitza:  
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del dilluns l’1  al  dijous 6 de juny 

 
 
 
Enguany serà també el quart any que el 
Claustre de Sant Francesc acull alguns dels 
actes programats del Festival Eva. 
Essencialment es tracta de l’acte d’inici, les 
Lectures en Veu Alta per part de voluntaris i 
voluntàries i tots aquelles narracions 
adreçades als més menuts. 
 
dissabte 1 de juny 
a les 17:30h  
LECTURES EN VEU ALTA 
 
Del dilluns 3 al dijous  6 de juny 
A les 18 h 
L’EVA INFANTIL 

 
 
 
 
per a més informació: 
 

Festival Eva, En Veu Alta 

www.enveualta.com 

www.facebook.com/evafestival 

www.twitter.com/evafestival 

eva@enveualta.com  
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Divendres 7 de juny  
 
a les 21h 
 
Teatre: Treballs d’amor perduts, de W. Shakespeare.  Parking Shakespeare 
 
 
Una comèdia de més quatre-cents anys d’antiguitat representada sense cap més suport tècnic 
que els cossos i les veus dels actors. 
 

La cort de Navarra intenta fer història i 
convertir-se en un temple d’erudició.  
El Rei, acompanyat de dos nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant 
tres anys; és per això que han de 
tancar i barrar les portes a l’amor. 
L’arribada de la Princesa de França i 
les seves donzelles van acabar 
frustrant aquest intent, perquè com a 
home de carn i ossos, feble davant la 
coqueteria femenina, és incapaç de 
mantenir cap jurament. Aquesta 
mostra d’inconstància fa que les 
dones no es puguin prendre 
seriosament les trifulgues amoroses i 

que es dediquin a boicotejar tots els jocs que ells s’inventen per mirar de seduir-les.  
 
Ells i Elles. L’eterna confrontació. M’estima? No m’estima?  La margarida que no s’acaba 
d’esfollar mai. I l’afany per aconseguir l’amor, que no sempre és una batalla guanyada. L’obra 
de Shakespeare ens presenta una visió de les relacions afectives amb una contemporaneïtat 
esfereïdora. La immediatesa  de l’enamorament, el caprici confonent-se amb l’amor, la fugacitat 
dels sentiments i la poca habilitat a l’hora de la conquesta és allò a què estem acostumats avui, 
en què l’amor és considerat un joc de consum fàcil i, per tant, du segellada la data de caducitat 
molt abans d’existir. Com a resultat, no hi ha final feliç. Com diu Biron a les darreres rèpliques 
de l’obra, "en Joan i la Joana no es casen", perquè amb un panorama com aquest trobar la 
mitja taronja es converteix en un somni inabastable, i l’única cosa que queda és el regust 
estrany d’haver-se ficat un grill amarg de llimona a la boca. 
 
Versió i direcció: Marilia Samper  / Traducció: Salvador Oliva  / Interpretació: Òscar Bosch , 
Mireia Cirera, Ester Cort, Adrià Díaz, José Pedro G arcía Balada, Pep Garcia-Pascul, 
Carles Gilabert, Ferran Herrea, Ariadna Matas, Sant i Monreal, Mireia Piferrer i Ricard 
Sadurní  / Ajudant de direcció: Javier Beltrán  / Vestuari: Cristina García . Direcció artística: 
Pep Garcia-Pascual 
 
Preu: 12 €. Venda d’entrades cada dijous de 18 a 20h a les taquilles de Cal Bolet. Telentrada 
de Caixa Catalunya. www.telentrada.com 
 
Durada: 1 h i 20 min 
Localitats 200 no numerades 
 
Organitza:      Col·labora: 
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Diumenge 9 de juny 
 
De 10 a 14 h 
 
Taller: Et regalo la Paraula. A càrrec de Marta R. Peribáñez i Elisabet Rius 
 
Taller de creació plàstica per adults que pretén implicar als participants a partir de les formes 
poètiques del haiku – composició poètica breu inspirada en la natura – i, del deambular 
sensorial a la recerca d’elements de joc en l’espai, s’anirà facilitant la creació. 
 

 
 
El resultat del taller quedarà instal·lat al Claustre durant l’estiu. 
 
La participació al taller és gratuïta però les places són limitades i cal inscriure-s’hi prèviament al 
Servei de Cultura de l’Ajuntament, trucant al 93 890 04 59 o bé a través del correu electrònic: 
cultura@vilafranca.org 
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Dimecres 12 juny 
 
A les 19:15 h 
 
Inauguració de l’exposició: Veus rescatades, veus s ilenciades (fins al 26 
de juny) 
 
L’exposició, a través de les fitxes de 15 casos d’escriptors i escriptores perseguits, pretén donar 
cara i veu a les violacions de la llibertat d’expressió al món. 
 
Tot seguit: 
 

Recital del poeta palestí refugiat a 
Barcelona Basem-Al-Nabriss 
 
 
 
Basem Al-Nabriss  és el quart escriptor acollit pel 
PEN Català en el marc del programa Escriptor 
Acollit, que permet donar aixopluc durant dos anys 
un escriptor o escriptora amenaçat, perseguit o en 
risc de ser empresonat com a conseqüència de la 
seva feina. Abans s'havien beneficiat del programa 
la periodista i escriptora tunisiana, Sihem 
Bensedrine, la periodista de Zimbawe, Rhoda 
Mashavave i el poeta i novel·lista en llengua 
berber, Salem Zenia. 

 
 
L’escriptor palestí Basem Al-Nabriss va arribar el 28 de juny a Catalunya, procedent del camp 
de refugiats Khan Younis de Gaza, per residir per un període de dos anys a Barcelona. Al- 
Nabriss aterra a Barcelona gràcies al Programa Escriptor Acollit, promogut pel PEN Català, 
amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; que pretén 
donar aixopluc als escriptors amenaçats i perseguits arreu del món com a conseqüència de la 
seva feina, facilitar que aquests escriptors puguin desenvolupar-la amb total llibertat i permetre 
la interacció amb escriptors, intel•lectuals i gent de la cultura del país. 
 
Basem Al-Nabriss, un dels poetes palestins més destacats de la seva generació, ha patit l’atac 
a la seva llibertat d’expressió, així com també a la seva llibertat personal, per part dels 
fonamentalistes de Hamàs, que van arribar a bombardejar la casa on vivia amb la seva família i 
que segueixen perseguint-lo pel fet de no haver callar i continuat expressant la seva crítica al 
règim en els articles que publica en un diari àrab on line. Malgrat això, Al-Nabriss ha declarat 
públicament que tot i que Hamàs vol que estigui callat i que els escriptors palestins visquin en 
la tragèdia, aquesta repressió a la qual estan sotmesos els dóna força per seguir escrivint. 
L’escriptor palestí arriba a Barcelona sense la seva família, però amb la recompensa, segons el 
seu propi testimoni, de poder escriure en llibertat. 
 
El recital anirà a càrrec del mateix poeta Basem Al-Nabriss i comptarà amb el recitat català a 
càrrec de la poeta vilafranquina Anna Gual. 
 
 
Organitza: Servei de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajunta ment de Vilafranca  i 
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Dilluns 1 de juliol 
 
a les 20 h 
 
Veus paral·leles : de les Ardenes al Montnegre: sis  poetes 

 

Tres poetes belgues  d’expressió francesa i tres de catalans , de tres generacions, diuen la 
seva poesia. A partir d’un guió, una actriu enllaça les sis obres poètiques i recita en català a 
Catalunya i en francès a Bèlgica els poemes que el mateix poeta ha recitat en català o en 
francès. 
 
Quin nexe podríem trobar entre els països de parla catalana i la Valònia francòfona, a part 
d’haver pertangut a la mateixa corona i haver-ne patit i compartit les desastroses polítiques? 
Per què donar pas a una llengua majoritària que s’ha caracteritzat per les nefastes 
conseqüències per a llengües menys extenses i amb menys poder polític, com per exemple el 
mateix való? Són com dues cares oposades. El való, sense violència, s’ha anat desintegrant 
fins a la pràctica desaparició, assimilat al francès. El català, perseguit durant segles i víctima en 
algun moment fins i tot d’una voluntat expressa d’extermini, ha sobreviscut i ocupa cada cop 
més espais, fins i tot en el camp de la literatura. El francès, llengua majoritària, pateix una 
situació de minoria a Bèlgica i de perifèria amb el seu centre natural i els seus parlants, 
conscients de la substitució del való pel francès, hi tenen una relació d’incomoditat, de vestit 
prestat, d’antiidentitat, podríem dir-ne. Per als catalans, siguin d’on siguin, la llengua és el 
principal element identitari. Creuar les experiències poètiques d’aquestes dues realitats, quan la 
poesia és allò de més universal que poden compartir les comunitats culturals, és una 
experiència apassionant, perquè d’allò que pot semblar tan diferent, fins i tot oposat, en 
sorgeixen versos intercanviables. 
 
 
Corinne Hoex (1946) 
Tònia Pasola (1952) 
Rossano Rosi (1962) 
Josep Ballester (1961) 
Grégoire Polet (1978) 
Aina Riera (1982) 
 
Traduccions: Anne Bats, Albert Mestres, Grégoire Polet  
 
Guió i coordinació: Albert Mestres  
Posada en escena: Albert Mestres  
Actriu: Mireia Chalamanch  
 
Activitat gratuïta. 
 
 
Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i llibreria L’Odissea.
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Diumenge 13 d’octubre 
 
A les 12 h 
 
 
Espectacle de Titelles. L’habitació de la Frida a c àrrec de Companyia La 
mamiriu. 
 

 
 
Cada any el Cicle Paraules al Claustre ofereix un espectacle adreçat als més menuts per tal 
d’apropar aquest espai també al públic infantil i familiar. En aquesta ocasió s’ha programat un 
espectacle de titelles on els protagonistes són pintors tant coneguts com Vincent Van Gogh o 
Frida Kalo. 
 
La Companyai La mamiriu prové de diversos professionals de les arts visuals i teatrals  de Sant 
Pere de Riudebitlles. 
 
L’assistència aquest espectacle és gratuïta.
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DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 
 
CONCERT- DEGUSTACIÓ “L’EIX” DINS  LA MOSTRA D’ART S ONOR 
VINFONIES 2013 

 
 
VINFONIES és una mostra d’art 
sonor, que proposa traslladar-lo al 
terreny de la cultura del vi, a 
través d’instal·lacions sonores i 
diversos actes participatius. 
Com en les dues anteriors 
edicions (2009-2012), VINFONIES 
2013 disposa de l'atractiu espai 
central del claustre de Sant 
Francesc de Vilafranca del 
Penedès(Barcelona). Aquesta 
edició es celebrarà coincidint amb 
el Dia Europeu de l'Enoturisme, i 
la Mostra de Cinema MOST, amb 
l'objectiu d'obrir el ventall 
d’enoturisme a propostes més 
innovadores. 
 
 

 
 
VINFONIES és organitzat per un col·lectiu de professionals en els camps de l’enologia, les arts 
visuals I la tecnologia d’àudio. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca, del 
Vinseum i el patrocini de diversos cellers actius en cercar noves formes d’apropar-se al món del 
vi. 
 
 
+info:vinfonies.org 
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DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE 
 
A les 19 h 
 
Recital d’homenatge a Miquel Martí i Pol 
(espectacle a concretar) 
 
Miquel Martí i Pol  (Roda de Ter, Osona, 1929-2003), poeta, escriptor i traductor. És un dels 
poetes en llengua catalana més populars i llegits.  
 

 
Als catorze anys comença a 
treballar al despatx d'una 
fàbrica tèxtil fins que ha de 
plegar el 1973 a causa d'una 
esclerosi múltiple. La seva 
poesia, d'arrel autobiogràfica, 
transcendeix la realitat de 
l'àmbit de la seva malaltia i del 
temps històric concret, i crea 
un paisatge interioritzat, que 
transmet serenitat. En són un 
exemple els poemaris Vint-i-
set poemes en tres temps 
(1972), La pell del violí (1974), 

Cinc esgrafiats a la mateixa paret (1975), Llibre dels sis sentits (1974), i Quadern de vacances 
(1976). El reconeixement públic li arriba amb la publicació dels reculls L'arrel i l'escorça (1975), 
El llarg viatge (1976) i Amb vidres a la sang (1977) i, sobretot, també, amb Estimada Marta 
(1978). Intèrprets com Celdoni Fonoll, Lluís Llach, Maria Cinta, Maria del Mar Bonet o Toti Soler 
han musicat els seus poemes. Part de la seva obra ha estat traduïda a més de 15 llengües. 
  
 
La seva trajectòria ha estat llargament guardonada i reconeguda, entre d'altres, amb el Premi 
Ciutat de Barcelona tant de traducció com de poesia, la Creu de Sant Jordi (1983), el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes (1991), el Premi Nacional de Literatura (1998) i la Medalla 
d'Or de la Generalitat de Catalunya (1999).  
 
 
El recital està encara per determinar però s’està treballant amb l’Associació Miquel Martí i Pol 
per tancar la programació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://cultura.vilafranca.cat  
 
   
 
 


