
                                                                                                       
                                                        

 

 
La Pell del Llavi és una plataforma d’acció poètica, formada per joves creadors que 
treballen de manera conjunta, lliure, gratuïta i solidària per donar a conèixer les seves 
idees i creacions, tot estimulant l’interès de la població en general per la poesia, la 
literatura i l’art. 
 
La Pell del Llavi és un projecte nascut el 2004 des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Tarragona i coordinat per una empresa de gestió cultural del territori, katalitza.com, la 
qual cosa en garanteix la seva independència, qualitat i un interès primordial per la cultura 
de base i els joves creadors. 
 
La Pell del Llavi es basa en els principis de la llibertat, de la rebel·lia, de la crítica i de la 
bellesa i cerca la intromissió poètica en la vida de les ciutats i de la gent; el desvetllament 
de la curiositat davant de l'impacte de l’art i, per tant, la participació directa del públic.  
 

 

 
 
 

 



                                                                                                       
                                                        

 

NP PODCASTS 
TORNA LA CREATIVITAT LITERÀRIA MÉS CIBERNÈTICA! 

  
 
L’èxit de participació i difusió del Primer Concurs de Podcasts Poeticoartístics, que 
explora un format artístic molt nou i inexistent en la vessant literària fins ara, ha impulsat 
els organitzadors a convocar, per segon any consecutiu, un dels certàmens més 
innovadors i creatius del panorama cultural català. 
 
Després de la primera edició de l’emergent concurs de podcasts poeticoartístics, del que es va 
destacar la qualitat de tots els treballs presentats, Tinet, l’Ajuntament de Tarragona i l’Àrea de 
Cultura de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) convoquen el Segon Concurs de Podcasts 
Poeticoartístics, amb l’objecte de fomentar la creativitat mitjançant l’ús de les TIC, tot consolidant 
el podcast com a nou recurs artístic. 
 
Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions de la plataforma de joves creadors La Pell del Llavi, 
i rep el suport i el consell de Podcatalà i Podcastellano, els principals gestors de podcasting de 
Catalunya i la resta de l’Estat. 
 
Tot i que tots els podcasts han de tenir un punt de partida comú —un text literari en qualsevol de 
les seves formes—, les variacions en els efectes sonors poden ser molt diverses, així com la 
interpretació poètica i estètica del text que pot aportar cada podcaster. El podcasting, doncs, és 
realment un mitjà molt idoni per a l’expressió artística, i, més en concret, per a l’expressió 
artística de la paraula. 
 
Per poder participar en el concurs, els organitzadors ens aporten les següents pistes:  
 
1. Consulta com fer el podcast, les bases completes i el sistema d’inscripció al Canal Joves 
Creadors de Tinet: http://jovescreadors.tinet.cat. 
 
2. Grava un mp3 d'entre 3 i 5 minuts inspirat en qualsevol text literari (publicat o inèdit) que 
t’agradi (poesia, prosa, teatre). Pots usar tècniques de recitat, cantat, sorollisme, deformació 
fònica, efectes sonors, etc.  

• Admetrem a concurs podcasts (creacions sonores) en català i/o castellà 
• La convocatòria resta oberta fins el 3 de novembre de 2007.  
• L’abast del concurs és internacional.  
• Preguem la màxima difusió i la vostra participació.  
• Qualsevol dubte: http://jovescreadors.tinet.cat. 

 

 

http://www.tarragonalletres.org/
http://www.uoc.edu/lletra/
http://www.uoc.edu/lletra/
http://www.lapelldelllavi.org/
http://jovescreadors.tinet.cat/
http://jovescreadors.tinet.cat/


                                                                                                       
                                                        

 

 
NP PAPERS DEL LLAVI 

ACCIÓ I SENSACIÓ ALS PAPERS 
 

Amb la voluntat de trencar l’estatisme en qüestions culturals i de donar sortida a la 
literatura i a les arts emergents, els joves creadors de La Pell del Llavi presenten la tercera 
entrega de la seva publicació gratuïta, Papers del Llavi. 
 
 
L’estranya publicació de la plataforma municipal de joves creadors, que en aquest tercer número 
patrocina el Port de Tarragona, recull col·laboracions en qualsevol llengua, llenguatge, mitjà o 
estil, que els artistes envien voluntàriament. Aquesta edició demanava als creadors de Tarragona 
i d’arreu de món que es deixessin endur per l’expressió “la pell del llavi”. 

 

 

Destaquem, doncs, les aportacions 
dels artistes locals Juan Carlos Elijas 
(poesia), Xavier Argente (fotografia), 
Pedro Alba (fotopoema), Manuel 
Martínez (pintura) i Miguel Villalba 
(il·lustració). La dissenyadora Cecília 
Bofarull (l’Antàrtida) s’ha prestat a 
maquetar de manera gratuïta la 
publicació, per la qual cosa el resultat 
és molt atractiu. 
 
De la mateixa manera, a la revista 
trobareu poemes visuals, textos i 
dibuixos de José Blanco (Bizkaia), 
Antoni Albalat (Castelló), El Taller de 
Zenón (Sevilla), Carmen Ausin 
(Madrid), Adolf (Sant Cugat), Silvia 
Díaz (Lleó), Amado Storni (Madrid), 
Carmen  i Francisco Peralto (Màlaga), 
Patxi Serrano (Bilbao), Antonio 
Gómez (Badajoz), Almandrade 
(Brasil), Fernanda Doglia (Argentina), 
Rui Effe (Portugal), Alejandro Guipzot 
(Mèxic), Claudio Parentela (Itàlia), 
Claudio Rodriguez (Xile) i Rebecca 

Behar (França). 
 
La publicació la podreu trobar als centres d’ensenyament, biblioteques, punts culturals i bars de 
Tarragona; així com per Internet, des de www.lapelldelllavi.org    
 
 
 
 
 
 

http://www.lapelldelllavi.org/


                                                                                                       
                                                        

 

 

NP ACCIONS TARDOR 
AQUESTA TARDOR US ERIÇAREM LA PELL! 

 
Per quart any consecutiu, la plataforma municipal de joves creadors participa als actes de 
la Tardor Literària per fer-nos arribar la seva particular poesia escènica, aquesta edició 
inspirada en la cultura gòtica. 
 
Amb la voluntat d’apropar les lletres i les arts al conjunt de la ciutadania mitjançant l’acció i la 
sensació, La Pell del Llavi presentarà tot un seguit d’accions poètiques dedicades als autors i 
poetes del romanticisme del XIX, la literatura gòtica i als monstres clàssics. Els joves creadors 
han agafat com a lema el vers d’en Walt Whitman, “Jo canto el cos elèctric”, un crit d’amor a la 
sensualitat, la llibertat individual i l’emoció de viure el moment. 
 
1. EL MEU MONSTRE. Fins el 12 de novembre de 2007: convocatòria internacional de mail art 
(art postal) que convida als artistes i a la població en general a personalitzar una careta blanca 
amb el seu “monstre interior”. Aquesta crida vol estimular la creativitat i recuperar la comunicació 
postal, un art molt recurrent en la literatura gòtica. Amb la col·laboració de l’artista César Reglero 
(www.boek861.com). Com fer-ho? 
 
 Aconsegueix una careta blanca de paper o cartolina (podeu imprimir i retallar-ne una de 

www.lapelldelllavi.org) 
 Transforma la careta blanca amb la tècnica que vulguis (sempre que puguis enviar el resultat 

per correu convencional) per revelar quina cara fa el teu “monstre interior”. 
 Envia la teva careta per correu postal a La Pell del Llavi, apartat de correus 132, 43080 de 

Tarragona. 
 Amb les caretes monstruoses que rebem, muntarem una petita exposició de carrer el 18 de 

novembre, durant una l’acció poètica “l’ombra del vampir” 
 
2. OBSCURITAS. Dimecres 31 d’octubre, a les 22h. Teatre El Magatzem: espectacle de 
lectura poètica a escena. Un homenatge als escriptors més torturats, maleïts, foscos i 
terroritzadors: Shelley, Byron, Walt Whitman, Bécquer, William Blake, Goethe, Maupassant, 
Rimbaud, Poe... A l’entrada del teatre, ja podreu gaudir d’una instal·lació de l’artista Jordi LLort 
que us posarà els pèls de punta!.  
 
3. PASSA UN POEMA. Dissabte 10 de novembre, a les 18’30 h a la plaça de l’ajuntament de 
Reus i a les 19’30 h a la Plaça del Prim: La Pell del Llavi ofereix una acció poètica de carrer 
durant el Festival de Poesia Taca d’Oli de Reus que implica de manera directa els passejants. 
Els membres de La Pell, com si fossin papers en blanc mòbils, demanaran a tothom qui trobin 
que els escriguin una paraula, una expressió, un poema al seu cos. El públic esdevé actor, lector 
i escriptor en aquesta acció que passeja paraules i regala versos d’en Joan Brossa, el mestre de 
la poesia quotidiana. 
 
4. LUJURIA. Dissabte 17 de novembre, a les 22h. Rambla Nova, tram Metropol: La Pell del 
Llavi convida PVC Teatro (companyia de Barcelona  i organitzadors del Festival Crea) a actuar 
dins la Tardor. Lujuria mostra escenes d’erotisme i d’alimentació amb una estètica delirant, 
eròtica, imaginativa, irònica i còmica, plena de fantasies i tabús.   
 

http://www.boek861.com/
http://www.lapelldelllavi.org/


                                                                                                       
                                                        

 

5. L’OMBRA DEL VAMPIR. Diumenge 18 de novembre, 13:00h. 1er tram de la Rambla 
[Balcó]: Instal·lació de carrer on es tractarà de “mossegar” els passejants, estirar-los a terra 
 i dibuixar-los l’ombra (silueta). Els mossegats hauran d’escriure dins la seva ombra una paraula 
que defineixi allò que s’emportarien a la vida eterna. Aperitiu vampíric i exposició de les caretes 
del monstre interior. 
 
6. VAMPÍRIA: La Ruta. Sortida des de Tarragona el divendres 23 de novembre a les 18h - 
Tornada des d’Albarca el dissabte 24 de novembre a les 11:00h:  Ruta Literària per Albarca, 
als escenaris de la novel·la d’en Pep Blay “Vampíria Sound”, de la mà de l’autor. Acampada 
voluntària (alberg o similar) i nit de contes i llegendes de terror. La inscripció inclou llibre i “Kit 
vampíric”. Qui ho desitgi, tindrà la possibilitat de fer únicament la ruta i de desplaçar-se amb 
cotxe particular. 
 
7. EMBRIAGUEU-VOS! (Baudelaire amb els 5 sentits). Divendres, 30 de novembre a les 
20:00h. A la sala d’actes de l’ONCE: recital que treballarà els 5 sentits de l’audiència i que 
permetrà seguir el recitat de poemes amb la vista, el tacte, l’oïda, el gust i l’olfacte. Hi haurà dues 
veus que recitaran, una persona que recitarà amb el llenguatge dels signes, poemes per llegir i 
per tocar en llenguatge braille. Es repartiran sabors del poema i es cremaran diferent essències 
per tal de despertar també l’olfacte dels assistents. 
 

 
 

Podeu trobar més informació a www.lapelldelllavi.org 

 

http://www.lapelldelllavi.org/
http://www.lapelldelllavi.org/

