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Cicle PARAULES AL CLAUSTRE I + 

 

 

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca organitza la programació del cicle 

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

d’octubre, tindran lloc d’una manera periòdica al Claustre de Sant Francesc. Es tracta d’una 

proposta de proximitat que permet, per una banda propostes participatives en marcs inusuals i 

per altra una oferta cultural oberta, diversa i plural. 

 

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, exposicions, cantautors 

accions pel públic infantil...tots ells amb la paraula com a vehicle i canal d’expressió principal. 

 

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

amb d’altres fruit de la col·laboració amb altres institucions i/o entitats culturals de la Vila amb 

un bagatge consolidat en la seva trajectòria cultural. 

 



 2

 
Dissabte 17 de maig 

 
De les 9:00 h a les 14:00 h 
 
 
Jornada: Antoni Massanell i Esclassans. La humanitat i la sensibilitat 
 
Per cinquè any consecutiu el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca organitza una 
jornada d’estudi i homenatge a una personalitat vilafranquina del món del pensament i de les 
lletres. Enguany, coincidint amb la reedició de la seva obra poètica, el cicle Paraules al Claustre 
ens aproparà la figura humana i l’obra d’Antoni Massanell i Esclassans (Vilafranca del 
Penedès, 1924-1993). La Jornada inclou cinc ponències que tractaran la vàlua intel·lectual i 
personal del Ton Massanell. Una persona entranyable, posseïdora d’una humanitat exemplar i 
d’una sensibilitat exquisida, que va abastar durant la seva trajectòria els àmbits de la poesia, la 
història i els estudis de temàtica penedesenca. De tots aquests àmbits la Jornada Antoni 
Massanell i Esclassans: la  humanitat i la sensibilitat n’oferirà un bella i acurada aproximació. 
 
 
Programa de la jornada 
 
9:00 h  Benvinguda i presentació a càrrec del Regidor de Cultura de l’Ajuntament, Sr. 

Raimon Gusi Amigó. 
9:30 h                Antoni Massanell, una trajectòria a càrrec del professor Joan Solé Bordes. 
10:00 h Ton Massanell i El 3 de vuit  les pàgines compartides amb el mestre i l'amic a 

càrrec del director del setmanari El 3 de vuit  Ricard Rafecas Ruíz. 
11:00 h   Debat i refrigeri 
11:30 h Ton Massanell i la consciència de la poesia a càrrec de l’escriptor Jordi Llavina 

i Murgades. 
12:00 h Antoni Massanell i Esclassans. Un "solitari" de Catalunya. Notes sobre la seva 

obra històrica a càrrec de l’ historiador Jordi Vidal Pla. 
12:30 h Quaderns de Poesia (Vilafranca del Penedès, 1950-1952). El compromís dels 

poetes penedesencs amb la cultura catalana a càrrec dels professors del 
Departament de Filologia Catalana de la UAB Daniel Casals Martorell i Mar 
Massanell Messalles. 

13:00 h   Cloenda de la Jornada a càrrec del M.H. Sr. Jordi Pujol i Soley, expresident de 
la Generalitat. 

13:30 h   Recital poètic a càrrec del cantautor Paton Soler i copa de cava per als 
assistents 

 
 
L’assistència gratuïta mitjançant inscripció prèvia al Servei de Cultura. cultura@vilafranca.org 
 
Breu CV dels ponents:  

Joan Solé Bordes. (Vilafranca del Penedès, 1955). Llicenciat en Filologia Catalana i Filologia 
Hispània. Dedicat professionalment a l'Ensenyament Secundari de Llengua, Literatura i 
Història. Ha preparat diverses edicions de textos de temàtica local i comarcal d'autors del segle 
XIX i XX i la publicat diversos estudis històrics principalment sobre aspectes culturals i socials 
d'aquesta època al Penedès i específicament sobre la família dels Milà de Ferran. 
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Ricard Rafecas Ruiz (Vilafranca del Penedès, 1958). Va estudiar filologia anglogermànica a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, és periodista i dirigeix el setmanari El 3 de vuit des de 
1987. 

Jordi Llavina i Murgadas (Gelida 1968), és escriptor, poeta, crític literari i presentador de ràdio 
i televisió. Es va donar a conèixer l'any 2001 en guanyar el Premi Josep Pla de narrativa amb la 
novel·la Nitrato de Chile. Col·labora al diari Avui, a El Punt Avui a El Mundo a La Vanguardia i al 
setmanari El 3 de vuit; i condueix el programa de televisió El book insígnia. A la ràdio, va 
presentar el programa Fum d'estampa a la desapareguda emissora Catalunya Cultura. A la seva 
maduresa, és quan comença a crear obres de distints gèneres, com el poètic o el narratiu. En el 
terreny de la poesia, el 2006 va guanyar el Ciutat de Mallorca gràcies al recull La Corda del 
Gronxador; i, l'any 2007, el Premi Alfons el Magnànim de poesia en llengua catalana amb l'obra 
Diari d'un setembrista. Actualment col·labora al programa L'ofici de viure de Catalunya Ràdio a 
la secció dels Mails d'amor. L’any 2013 va rebre el Premi Nacional de la Crítica pel seu poemari 
Vetlla. I aquest any 2014, el Departament de Cultura de la Generalitat l’ha nomenat comissari 
de l’Any Vinyoli. 

 
Jordi Vidal Pla  (Barcelona 1956) és llicenciat amb grau en Història Moderna  per la Universitat 
de Barcelona (1979) i Catedràtic de Ciències Socials a l'Institut  Eugeni d’Ors de Vilafranca del 
Penedès. S’ha especialitzat en l’estudi d’aspectes polítics i socials de la Catalunya del segle 
XVII. A banda d'obres més generals, dins de la bibliografia de temàtica vilatana és coautor de la 
transcripció crítica de El Llibre Verd de Vilafranca (1992), i coordinador i coautor de Història 

de Vilafranca del Penedès (2008). 
 
Mar Massanell i Messalles (Vilafranca del Penedès, 1970) és doctora en filologia catalana. Ha 
estat professora de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya i 
actualment ho és de la Universitat Autònoma de Barcelona, on coordina el grau de Llengua i 
literatura catalanes. La seva tasca investigadora i docent s’ha centrat en la llengua catalana des 
d’una perspectiva dialectal i diacrònica. Ha estat col·laboradora de l’Atles Lingüístic del Domini 

Català i membre del comitè català del projecte europeu Atlas Linguistique Roman. En 
l’actualitat és membre del grup de recerca consolidat Grup de Lexicografia i Diacronia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. És autora dels llibres Permeabilitat del català nord-

occidental a l’estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l’Alt Urgell (Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 2011) i “Feve temps que no diva tants verbs!” Manteniment i transformació de 

paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle (Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2012) i ha publicat diversos articles sobre dialectologia i història de 
la llengua en revistes com Estudis Romànics, Zeitschrift für Katalanistik, Caplletra, Llengua & 

Literatura, Estudios Catalanes i Randa, a més de participar en miscel·lànies i actes de 
congressos. És coautora dels manuals universitaris Dialectologia catalana, amb Joan Veny, i 
Gramàtica històrica catalana II, coordinat per Joan Martí i Castell, ambdós publicats per la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
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Divendres 30 de maig 

 
a les 21.00h 
 
Meritxell Gené 

Així t’escau la melangia  
 
La cantautora lleidatana ens presenta el seu tercer treball, un homenatge al poeta Màrius 
Torres. 
 

 

Amb sis anys d’experiència als escenaris, la cantautora lleidatana ens presenta el seu particular 
homenatge al poeta més emblemàtic de les Terres de Ponent, Màrius Torres.  
Aquest és el seu tercer treball discogràfic i dóna l’agraïment sincer al seu poeta de capçalera,  
l’autor d’uns versos que l’han fet connectar amb els seus records d’infantesa i d’intimitat, amb 
els pensaments, els sofriments, els desigs i les sensacions. 
Tots els temes d’aquest disc connecten amb el Màrius més espiritual, el que ens parla dels 
sentiments, les passions, l’art, el paisatge, la música, la nit i els somnis.  Amb la voluntat de 
recuperar i reivindicar la figura del poeta, Gené ens ofereix una selecció amb deu dels poemes 
de la seva extensa i deliciosa obra poètica.  
El nou disc presenta una estètica clarament intimista, la cantautora així continua destil·lant la 
seva habitual tendresa, veu dolça i melodies intrínseques. 
 
 
Dissabte 31 de maig i del  2 al  5 de juny 

 
 
 
Enguany serà també el cinquè 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. 
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Divendres 13 i dissabte 14 de juny 

 
Ales 21.00h 
 

Carvalho contra Vázquez Montalbán 

MVM 10 anys d’absència 
 

Una oportunitat per (re)descobrir Vázquez Montalbán amb un muntatge teatral amb 
participació vilafranquina 
 

L’octubre de 2013 es van complir 10 anys de la mort de l’escriptor Manuel Vázquez 
Montalbán. A la Biblioteca Josep Miracle, situada al Centre Cívic de Vallvidrera que porta el 
nom de l’autor, es va realitzar una posada en escena-performance d’una obra de teatre de 
Vázquez Montalbán: Antes que el milenio nos separe. Carvalho contra Vázquez Montalbán. 
Txell Roda va fer l’adaptació del text i d’aquest muntatge escènic, que va combinar la 
professionalitat amb la participació de lectors i actors amateurs de Vallvidrera. 
 
La bona acollida de l’espectacle ha fet que ara rodi per diverses ciutats del país, tot donant-li a 
cada població una singularitat especial a través de la participació d’actors, lectors i artistes 
locals. 
 
L’espectacle Carvalho contra Vázquez Montalbán és un monòleg postmodern i conceptual –en 
paraules del mateix autor- on apareix Pepe Carvalho envoltat dels personatges de les seves 
novel·les, del propi autor, dels objectes, de les músiques i dels mites que conformen l’univers 
del detectiu privat engendrat per Vázquez Montalbán. 
 
El monòleg està interpretat magistralment per l’actor Joan Berlanga i comptarà, a més, amb la 
col·laboració de quinze actors i actrius vilafranquins. El muntatge s’adapta a cada entorn on es 
representa, amb una posada en escena única i exclusiva creada a partir de les aportacions dels  
participants. Al Claustre de Sant Francesc públic i personatges de l’univers montalbanià es 
mesclaran, envoltats de llibres. 
L’espectacle s’ha vist amb èxit a la Fira de Tàrrega i al Festival BCNEGRA del passat 2013.  
 
Direcció i dramatúrgia Txell Roda 
Actor Joan Berlanga 
Espai escènic Laia Llucià i Gemma Ferré 
Disseny il·luminació Sergio Garcia 
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De 5 de juny al  6 de juliol 

 
Exposició de l’artista venezolana Nela Ochoa que porta per títol Naturaleza textual  i que 
plasma amb materials diversos la seqüència genètica de l’artista que, al capdavall són les 
escriptures del cos. L’artista substitueix les bases ATCG de les seqüències de l’ADN (adenina , 
tiamina, citocina i guanina ) per obectes o imatges en 4 colors i “escriu” la seqüència d’un gen. 
La tècnica és d’impressió digital en Gicleé (sistema d’impressió per a art que utilitza tintes de 
pigment i no d’aigua, sobre un suport especial que són 100% de cotó. Seran unes 8 o 12 obres 
en uns formats entre   42 x 60 cms verticals  fins a  80 x 42 cm horitzontals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.nelaochoa.com 
 
 
 
Dissabte 28 de juny 

 
A les 21h 
 
Veus Paral·leles. De Finisterre al cap de Creus, sis poetes 
 
També per cinquè any consecutiu el Cicle Paraules al Claustrei + acull la gira que amb el nom 
de  Veus  Paral·leles organitza la Institució de les Lletres Catalanes.  
Tres poetes gallecs 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, València i 
Mallorca i en gallec a Galícia els poemes que el mateix poeta ha recitat en català o en gallec. Hi 
participaran, sota la direcció d’Albert Mestres, tres poetes catalans i tres de gallecs:  
Chus Pato (1955),  Sebastià Perelló (1963), Susanna Lliberós (1973), Maria do Cebreiro (1976), 
Adrià Targa (1987) i  Gonzalo Hermo (1987). 
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Del 18 de juliol al 3 d’agost 

 
Exposició: La mirada de l’escriptor. Fotografies d’Elena Blanco 
 
Elena Blanco és periodista i cap de comunicació 
de l’editorial Seix-Barral. En el transcurs dels 
darrers deu anys de  la seva carrera 
professional ha tingut ocasió de fotografiar 
autors i autores de reconegut renom 
internacional: Pere Gimferrer, Eduardo 
Mendoza, Isaac Rosa, Enrique Vila-Matas, José 
Caballero Bonald...aquests són un exemple del 
25 noms que podrem veure retratats en 
aquesta exposició de pretén apropar-nos a  
tants escriptors de qui en coneixem les 
paraules però no la mirada. 
 
 
 
 
Dissabte 26 de juliol 

 
a les 21h 
 
DÍPTIC D’AMORS Lectura de Llibre d’amic i Cants d’Abelone amb motiu de l’Any Vinyoli 

 

Un espectacle sobri i elegant dedicat a dos dels cims lírics de l’obra poètica vinyoliana. De 
l’amor físic a l’Amor místic. Una sola veu masculina diu els versos amb interludis d’arpa, que 
acompassen el ritme dels “himnes” i els cants. Tot i no tractar-se de la poesia més “popular”, 
vistent i directa de Joan Vinyoli, pensem que és una bona ocasió per acostar-se al Vinyoli més 
depurat i obscur, més místic, complementant d’aquesta manera la visió que és té generalment 
de la seva poesia. L’espectacle va estrenar-se l’any 2004 al Círcol Maldà de Barcelona, i no s’ha 
tornat a fer més. L’ocasió de l’any Vinyoli sembla un moment immillorable per fer-lo reviure 
renovat. Com va deixar dit Segimon Serrallonga en el pròleg al llibre Llibre d’amic / Cants 

d’Abelone (Empúries, 1987): «Vinyoli (...) posseeix una poètica salvadora: l’existència humana 
esdevé en ell un cant, dolorós i joiós a la vegada, a la foscor central. Solitud i solidaritat. Qui no 
li reconeix la qualitat lírica dels grans és perquè s’esforça a mantenir els ulls clucs.» 
 
Fitxa tècnica: 
Veu: Víctor Obiols Llandrich Bocanegra 
Arpa: Elena Muñoz 
Música: Iannis Obiols 
Audiovisual: Toni Casassas 
Durada de l’espectacle: 50 minuts 
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Diumenge 28 de setembre 

 
A les 12 h 
 
Jocs del 1714. La memòria lúdica del Tricentenari 
 
 
 
A  partir de les fonts historiogràfiques de les pràctiques lúdiques sorgeix un repertori de jocs 
que busca: entretenir, recuperar manifestacions lúdiques, potenciar la reutilització, crear 
comunitat.  
La recuperació de la memòria històrica, i  més en concret de la memòria lúdica és una manera 
de cohesionar la societat. A la Barcelona del segle XVII, en plena guerra, el joc era una manera 
d’esbargir-se i els barcelonins, de divertir-se, en sabien molt. Al segle XXI el joc integra les 
persones. A què jugaven els infants de finals del XVII i principis del XVIII? I es adults? A partir 
dels jocs es reconstrueixen costums, hàbits, manera de viure i de relacionar-se. 
 
Diumenge  12   d’octubre 

 
A les 12 h 
 
Un poema és una castanya   
 
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 
dedicat al poeta Joan Vinyoli que anirà a càrrec de Carles Lobo & Ramon Sargatal. Amb el títol 
“Un poema és una castanya” l’espectacle de 50 minuts de durada té com a protagonista a en 
Carles Lobo (saxofonista i nebot de Joan Vinyoli) i el segon personatge (per pantalla) és un 
follet d’impremta. El principal missatge de l’espectacle (adaptat als nens) és que hi ha una 
manera de pensar poèticament que no té res a veure amb la rima fàcil del rodolí a què estan 
(mal) acostumats.  
 
 


