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La Pell del Llavi homenatja Brossa

La Pell del Llavi serà un cop més un dels prota-
gonistes destacats de la Tardor Literària. Amb el
lema Sóc com sóc i no vull ser model de res, els
joves creadors volen retre homenatge al poeta
Joan Brossa, qui es va autodefinir com a “neo-
surrealista” en combinar abstracció i realitat. 

Joan Brossa va destacar en el terreny de l’expe-
rimentació poètica: l’artista juga amb el llen-
guatge i els diàlegs humans fent servir la inco-
herència i la inconnexió per reflectir la complexi-
tat de la comunicació humana.

En aquesta ocasió La Pell del Llavi ha decidit
traspassar les fronteres de la ciutat i fa diferents
crides als artistes de Tarragona i d’arreu del món
convidant-los a participar en la Tardor Literària:
juntament amb el Taller del Sol i la FPSLK, han
convocat diferents activitats com les Accions
Mínimes Urbanes Brossianes (fotografies d’ac-
cions inspirades en el poeta), el I Concurs de
Podcasts Poeticoartístics (variacions sonores
d’un vers de Baudelaire) i, finalment, la Primera
Crida de Chindogus (objectes impossibles amb
regust oriental).

Totes les activitats programades per La Pell del
Llavi s’inspiraran en l’obra de Brossa, prenent la
transformació, els objectes impossibles, l’ab-

surd, la crítica social, la màgia i les lletres com a
referents.

En el seu particular homenatge, La Pell del Llavi
comptarà amb altres artistes que s’han afegit a
la causa. L’artista barceloní Eddie serà el primer
a participar-hi amb la presentació del poemari
Huesos de Luciérnaga a Lo Raconet el 27 d’oc-
tubre; l’endemà el mateix artista oferirà una per-
formance anomenada Des-hilando la voz a la
Rambla Nova. Agustí Calvo també s’afegirà a les
accions del grup poètic amb els seus Mots
encreuats, on la poesia i la participació hi
jugaran un paper destacat.

Una altra de les activitats destacades serà l’ex-
posició d’art urbà i d’objectes impossibles a La
Vaqueria, la inauguració del qual serà a càrrec
de l’espectacle polipoètic organitzat per Oniris,
amb la presència de Xavier Theros, un referent
en el tema. L’exposició es podrà visitar fins al 26
de novembre.

La Pell del Llavi pretén amb totes aquestes
accions no només retre homenatge al poeta
Joan Brossa, sinó també buscar la complicitat i
la participació de l’espectador i donar a conèixer
les lletres, l’art i la cultura d’una manera amable,
tridimensional i a l’abast de tota la ciutadania.

tar  or literària octubre 06

Balcó del Mediterrani 17 h 

Surt de la mar un cavall

Diumenge 29 d’octubre

La Vaqueria 22 h 

Sóc com sóc i no vull ser model de res +
ChindogusDissabte 28 d’octubre

Rambla Nova 18 h

Mots encreuats + Des-hilando la voz

Dissabte 28 d’octubre

Lo Raconet 20.30 h

Huesos de Luciérnaga

Divendres 27 d’octubre

Aparador de la Rambla 17 h

Sóc com sóc i no vull ser model de res

Dijous 26 d’octubre
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Primer Concurs de Podcasts 
Les noves tecnologies i les arts sovint es combi-
nen per crear noves formes d’expressió. Els
artistes tarragonins no es queden enrere a l’hora
d’innovar en literatura i, emmarcat en La Pell del
Llavi —plataforma de joves creadors de
Tarragona—, junt amb l’Ajuntament de
Tarragona, Katalitza! i Oasi han convocat el
Primer Concurs de Podcasts Poeticoartístics.

El podcasting, segons la definició de la
Viquipèdia, consisteix a crear arxius de so (ge-
neralment en OGG o MP3) i distribuir-los mit-
jançant un arxiu RSS, de tal manera que l’usuari
el descarrega i el sent quan vol.

El punt de partida del podcast serà el text titulat
“Embriagueu-vos”, de Charles Baudelaire, i s’ac-
ceptaran les tècniques de recitat, cantat, so-
rollisme, deformació fònica, etc. Tots els pod-
casts, que han de ser de caire poeticoartístic
(accions sonores), han de tenir una durada que
d’entre 3 i 5 minuts. Per trobar el programari per
crear el podcast i per fer la inscripció s’ha d’anar
a la pàgina http://jovescreadors.tinet.cat/. Hi
ha temps fins al 15 de novembre.

Accions brossianes per tot arreu
Del 15 de juliol al 25 de setembre, els joves
creadors de La Pell del Llavi, amb la col·labo-
ració del tarragoní Taller del Sol i de l’asturiana
Fundación Perruno- Situacionista Laszlo
Kovacs, han convocat artistes d’arreu del món
per realitzar accions mínimes urbanes
brossianes per homenatjar el poeta i per trencar
l’estatisme estiuenc en qüestions culturals.

La crida ha estat feta als artistes de Tarragona i
d’arreu del món per tal que fotografiïn perfor-
mances poètiques pròpies (petites accions o
fotopoemes), que cal que s’inspirin en el ric
imaginari brossià: la transformació, els objectes
impossibles, l’absurd, la crítica social, la màgia,
les lletres i, sobretot, l’alegria de viure. 

Qui vulgui més informació de la convocatòria o
veure la galeria d’imatges de les accions que
s’estan recollint a tot el món, pot consultar la
pàgina http://www.boek861.com/acciones/.

llet es setembre 06

Colectivo de Almadrones

Jordi Erola
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Homenatge poètic a Talkin’ heads
La Tardor Literària d’enguany arriba carregada
d’activitats com les Lletres a Taula, les accions
de La Pell del Llavi o el Festival Oniris. Com
cada any, aquest cicle literari engloba tota mena
de propostes literàries, des de conferències i
taules rodones fins a recitals i espectacles de
primera fila, entre d’altres.

Un dels primers actes destacats de la Tardor és
Talkin’ heads, un espectacle que combina el
recital poètic i l’acció teatral. La música és un
altre dels ingredients destacats en aquest espec-
tacle: el poeta tarragoní Juan Carlos Elijas inter-
cala deu poemes propis amb fragments musicals
de la formació novaiorquesa que dóna títol al
projecte i quatre cançons en directe interpre-
tades pel duo Pretextos, format per Juan Zarppa
i Àfrika Guónder.

Un altre dels actes programats per la Tardor
Literària d’enguany serà la lectura d’un Tast lite-
rari a càrrec dels alumnes del Taller Itinerant de
l’Escola de Lletres de Tarragona. El repertori
d’aquesta lectura inclou proses poètiques,
microrelats, poemes i proses breus. La Vaqueria 20.30 h

Talkin’ headsDissabte 4 de novembre

Museum Cafè 20 h 15 i 17 €

Inauguració del Circuit Jove de Lletres a
TaulaDissabte 28 d’octubre

Cuina i literatura en un mateix plat
Una de les activitats més peculiars de la Tardor
Literària és Lletres a Taula, cicle gastronomicoli-
terari en què col·laboren cinc restaurants: Arcs,
Barhaus, Barquet, El Llagut i Piscolabis. 

La carta dels restaurants inclourà menús que s’a-
companyaran de textos de diversos escriptors
catalans sorgits a partir de les sensacions que els
menús dels xefs els hagin suggerit. Els partici-
pants en aquesta edició seran Francesc Valls,
Isabel Olesti, Antoni Pladevall, Xulio Ricardo
Trigo, Joan Elies Adell i Noemi Bagés. 

Com a novetat cal destacar el naixement d’un
Circuit Jove de Lletres a Taula format per diversos
bars de la Part Alta, en concret el Museum Cafè i
els bars Arts, Istambul, Nua i Lo Raconet. En
aquest circuit hi participaran diversos escriptors
joves vinculats a l’Escola de Lletres de Tarragona
i a la plataforma de La Pell del Llavi, com Ana M.
Caballero, Xavier Jiménez o Jordi Roig.

P blics

Museum 20 h

Tast literariDiumenge 29 d’octubre 
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Oniris: noves formes de poesia

La primera de les propostes tindrà lloc el dia 26
a La Vaqueria, L’existència és una imperfecció,
on els barcelonins Alquimia del Sol fan servir el
vídeo com a expressió poètica. Durant la
mateixa jornada els tarragonins Metaphöra ens
donaran a conèixer la seva proposta de
videopoësound.

La següent aposta del cicle Oniris comptarà amb
les actuacions de Txus Garcia, performer i
polipoeta local, i Xavier Theros, d’Accidents
Polipoètics, que presentarà Papers trobats a la
bústia. Així mateix, el grup Arnolfini protago-
nitzarà una presentació-performance. 

Lis Costa serà una altra de les protagonistes
d’aquest nou cicle: oferirà una conferència sobre
videocreació i projeccions de videopoesia a
Catalunya, al Museu d’Art Modern de la ciutat, el
dia 27. 

El dia 29 s’obre de nou el Micròfon obert, un
espai en què qualsevol persona que ho desitgi
podrà llegir, actuar o expressar el que vulgui amb
el micròfon que restarà obert al bar Els
Immortals, on hi haurà entrada i sopar gratuïts. 

Durant el mes d’octubre s’exposarà al
Conservatori de Música el quadre Nos han aban-
donado en medio del camino, d’Eduardo Vidal. I
l’últim acte del cicle Oniris tindrà lloc el 10 de
novembre, al pati de l’Ajuntament, amb una
exposició de pintura i poesia a càrrec d’Adolf
Iglesias i Yolanda Guasch.

Les propostes

Per inaugurar la Tardor Literària d’enguany, arriba un nou cicle de polipoesia amb el títol d’Oniris. El
projecte, que ha estat un dels que han rebut un ajut important de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament,
es planteja en quatre sessions, una per a cada trimestre de l’any. 

El cicle Oniris, juntament amb les accions programades per La Pell del Llavi i la convocatòria del I
Concurs de Podcasts Poeticoartístics, esdevé un espai per explorar les noves tendències poètiques
i literàries en la seva interacció, integració i fusió amb altres disciplines artístiques, amb un caire
experimental i avantguardista.

Els organitzadors d’aquest nou cicle literari l’han definit com un “matxembrat cosmicoquàntic de caire
humoristicocabaretero amb pretensions arítmiques d’exploració postfatalista de la poesia i de les
seves noves camises a quadros”.

tar  or literària

Bar Els Immortals 20.30 h

Micròfon obertDissabte 28 d’octubre

La Vaqueria 22 h 

Txus Garcia + Xavier Theros + Arnolfini
Dissabte 28 d’octubre

Museu d’Art Modern 20 h

Conferència sobre videocreació i projec-
cions de videopoesiaDivendres 27 d’octubre

Sala Zero 22 h

La Alquimia del Sol + Metaphöra
Dijous 26 d’octubre
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SUMARI
THE WARMTH OF HISTORY  
The streets and squares of Tarragona are filled with
history. This city, a worthy heir to imperial Tarraco,
has been declared a World Heritage Site by UNES-
CO. Its cathedral, a masterpiece of mediaeval art,
presides over the old town. Tarragona’s great achie-
vement is to have been able to fit its historical
legacy together with the bustling activity of a 21st-
century city. Music and theatre festivals, artistic and
literary events and pupular culture, all culminating in
explosion of popular culture that makes up the festi-
vities in honour of Santa Tecla, Tarragona’s patron
saint. As a true Mediterranean city, it offers visitors a
warm climate, 15 kilometres of fine beaches and a
rich and varied cuisine in which local seafood rubs
shoulders with the produce of the region known as
the Camp de Tarragona.

CULTURE AND ART NOUVEAU 
IN GAUDÍ’S HOME TOWN
Reus is a town which is best seen by just strolling
around it. A wealth of enticing shops fill its streets and
squares, many of them pedestrianised, making it into
an enormous open-air shopping centre. The town was
born in the 12th century and from the 18th century
onwards it took off in social and economic terms
thanks to the export of wines, spirits, vermouth and
nuts. Here in Reus, the birthplace of the brilliant archi-
tect Antoni Gaudí, you will find a priceless heritage
including Art Nouveau buildings and top-class cultural
facilities, the result of its historic position as a centre of
trade and industry, its thriving clubs and associations
and the cultural concerns of its people. Situated right
in the middle of the plain between the Prades moun-
tains and the Mediterranean sea, Reus also invites you
to enjoy these natural areas which surround it.

CARNAVAL / AUTÚRIA 06 I 07 

FEC REUS / JAZZ REUS 08 I 09 

FOTO TGNA PRIMAVERA / DIXIELAND TGNA 10 I 11 

SETMANA SANTA / REC TARRAGONA 12 I 13

TRAPEZI 14 I 15

TARRACO VIVA / REUS BLUES / MOSTRA ESPECTACLES AL CARRER 16 I 17

SANT PERE 18 I 19

FESTIVALS D’ESTIU / REGGUS 20 I 21

CONCURS DE FOCS ARTIFICIALS 22 I 23

KESSE / SANT MAGÍ 24 I 25

FESTES DE SANTA TECLA 26 I 27

ARREUS / FESTES DE MISERICÒRDIA 28 I 29

DIADA DEL MERCADAL/ CONCURS DE CASTELLS 30 I 31

COS / MÉS DANSA / ROSETA MAURI 32 I 33

TARDOR LITERÀRIA / TACA D’OLI / MEMORIMAGE 34 I 35

TARRACO ROMANA I MEDIEVAL 36 I 37

REUS MODERNISTA 38 I 39

MUSEUS TARRAGONA 40 I 41

MUSEUS REUS 42 I 43

TEATRES 44 I 45

PREMI DE COMPOSICIÓ MUSICAL / ART I CREACIÓ A REUS 46 I 47

ESPAIS D’ART A TARRAGONA 48 I 49

INFORMACIÓ 50 I 51
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TARDOR
LITERÀRIA 
25/10-30/11/2007
Tarragona viu la literatura amb els cinc sentits 
Tarragona vive la literatura con los cinco sentidos 
Tarragona Experiences Literature with All Five Senses 

Durante todo el mes de noviembre en Tarragona se
llevan a cabo más de 100 actividades relacionadas
con la literatura: presentaciones, recitales, cuentos,
espectáculos, jornadas temáticas, rutas literarias,
las acciones poéticas de La Pell del Llavi y la rela-
ción de la literatura con la gastronomía con el ciclo
Lletres a Taula.

Durant tot el mes de novembre a Tarragona es
desenvolupen més de 100 activitats relacionades
amb la literatura: presentacions, recitals, contes,
espectacles, jornades temàtiques, rutes literàries,
les accions poètiques de La Pell del Llavi i la rela-
ció de la literatura amb la gastronomia amb el
cicle Lletres a Taula.

Throughout the month of November over 100 litera-
ture-related activities will be taking place in
Tarragona. There will be presentations, recitals,
story-telling, shows, theme days, literary tours, the
poetry events of La Pell del Llavi and the linkage of
literature to gastronomy with the “Lletres a Taula”
cycle of events.

TARRAGONA

www.tarragonalletres.cat
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Tres reflexiona sobre el silenci
Aquest mes de novembre Tarragona entra de ple
en la seva Tardor Literària, el cicle que es va
encetar el 26 d’octubre i que s’allargarà fins al 30
de novembre amb tota mena de propostes que
delectaran els cinc sentits. El teatre, la gastrono-
mia, la poesia i la música tindran gust de lletres.

Un dels primers espectacles escènics, emmarcat
en el programa La Pell del Llavi, gira entorn del
silenci. Tal com deia Lao Tse, “el silenci és el so
més fort que existeix”. El performer Tres consi-
dera el silenci un terreny de llibertat artística
escassament explorat. Definit generalment com
una absència, la idea de Tres, que ha experi-
mentat amb el silenci a través de diverses inicia-
tives com ara els còctels i els concerts silen-
ciosos i els concerts per apagar, és dotar-lo de
presència i portar-lo a la reflexió.

L’espectacle Metallia Machina Silentia és un
experiment sonor en què l’alternança entre el
silenci més radical i el soroll amplificat, units a la
projecció d’imatges de vídeo mudes, planteja la
hipòtesi que el silenci no és un fenomen mera-
ment acústic.

Pedrolo i Brecht a El Magatzem
El Magatzem i la Biblioteca Pública continuen el
cicle de “Literatura a escena”, i aquest novembre
proposen dos autors més per adaptar els seus
textos al llenguatge teatral. Per començar, El bon

ciutadà i altres contes, de
Manuel de Pedrolo, serà
interpretat per Miquel
Villalba, Lluís Fontdevila,
Cristina Casanova, Paula
Fernández i Joan Manel
Brunet. Un bon ciutadà
s’adona que de la paret
de la presó surt una cosa
estranya, una cosa que
no hi hauria de ser…

La segona proposta es titula Brecht Popular. Es
tracta d’una adaptació teatral de Sergi Xirinacs
sobre textos de Bertolt Brecht amb motiu del 50è
aniversari de la seva mort. El repartiment el for-

men Agnès Martí, Íngrid Ventura,
Josep M. Yago, Annabel
Giménez, Arga Sentís, Cinta
Ramon, Manel Lombardero,
Clara Pulidó, Núria Gondolbeu,
Anna Sanz, Joana Ponz, Ramon
Llop, Ger Sardà, Isabel Bitria,
Lluís Fondevila i Miquel Villalba.

Teatre El Magatzem 

El bon ciutadà i altres contes
Dimarts 7 de novembre 20 h
Diumenge 12 de novembre 19 h

Teatre El Magatzem 21.30 h

Metallia Machina Silentia

Divendres 3 de novembre

Teatre El Magatzem

Brecht Popular  

Diumenge 26 de novembre 18.30 h

P blics 5

tar  or literària novembre 06

Teatre El Magatzem 20 h 

Xerrada col· loqui sobre Bertolt Brecht a
càrrec de Ramon Simó

Divendres 17 de novembre  

Dijous 23 novembre 20 h
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Veus paral· leles
Vuit poetes contemporanis de quatre genera-
cions diferents, poesia catalana i poesia asturia-
na és l’equació per a la quarta edició de Veus
paral·leles. 

Aquest recital esdevé un viatge de l’alta
muntanya a través dels rius i les planes de Lliño
a Taüll, a les altes valls on es van posar els
pilars, uns pilars sòlids de pedra, de gran belle-
sa en les talles de capitells i arcades, en arqui-
tectures de senzillesa i serenitat. 

En aquest mateix indret, més de mil anys
després, homes i dones intentaven establir nous
pilars per a la convivència i la justícia, però van
ser reprimits terriblement. D’aquesta repressió
sorgiran les veus de protesta d’avui. Teatre Metropol 21.30 h

Veus paral·leles

Dimecres 22 (1a part) i dijous 23 de novembre (2a part)

Fundació “la Caixa” 20 h

Recital de poemes musicats 
Dissabte 18 de novembre

Poemes musicats amb Gerard Quintana
La Tardor Literària d’enguany compta amb un con-
vidat d’honor, Gerard Quintana, que, acompanyat a
la guitarra per Francesc Bertran, interpretarà
poemes d’Enric Casasses, Jordi Guardans, Joan
Margarit, Jaume Sisa i Wislawa Szimborska. En
aquest recital la poesia es dóna la mà amb el saber
fer i la sensibilitat d’un dels intèrprets més populars
de Catalunya.

Quintana és conegut per haver estat el líder del
grup Sopa de Cabra i per haver col·laborat amb
artistes com Gossos, Albert Pla o Quimi Portet.

Estacions de Renfe de Reus i Tarragona 18 h

Un tren de poesia

Divendres 10 de novembre

Un viatge de poesia entre Tarragona i Reus
El trajecte de Renfe Tarragona-Reus del proper
dia 10 tindrà un caliu diferent de l’habitual: els
escriptors Xavier Amorós Corbella, Eduard
Carmona, Jordi Cervera, Rubén Fortuny, Xavier
Jové, Lurdes Malgrat, Adam Manyé, Cinta Mulet i
Òscar Palazón faran de guies en una trajectòria
poètica i física a través dels seus poemes.

Un tren de poesia s’emmarca dins el Festival de
Poesia Taca d’Oli i la Tardor Literària, festivals
que s’enllacen en aquest petit festival poètic que
organitza La Pell del Llavi.

P blics
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La poesia urbana té ritme de hip-hop
El reconegut cantautor de rap El Chojin actuarà
durant la nit del lliurament de premis del Primer
Concurs de Podcasts Poeticoartístics, dins els
actes de la Tardor Literària. El concert de hip-hop
serà el 25 de novembre a la Sala Soundtrack del
Port Esportiu.

Nascut a Torrejón de Ardoz el 1977, aquest
escriptor i artista de la paraula recitada va editar
el seu primer treball en solitari el 1999, i des
d’aleshores ha tret al mercat molts més discos,
fins al seu vuitè treball, 8jin, un títol que testimo-
nia aquesta trajectòria, insòlita en el panorama
del hip-hop espanyol.

El nom de Chojin ja és tota una declaració d'in-
tencions: “Cuando Hay Obstáculos Jamás
Intentes Negarlo”. I és que el que ell busca amb
el rap és conscienciar la societat sobre els pro-
blemes que ens afecten diàriament: drogues,
immigració, racisme, violència, malalties de
transmissió sexual… Amb la publicació de 8jin,
precisament, Amnistia Internacional va escollir el
tema El final del cuento de hadas per a una cam-
panya contra la violència de gènere. Sala Soundtrack (Port Esportiu) 23 h 4 €

El Chojin, poesia del segle XXI. Lliurament
dels premis del Primer Concurs de

Podcasts Poeticoartístics
Dissabte 25 de novembre

Rambla Nova 11 h

Canvia’t la pell

Diumenge 19 de novembre

“Sóc com sóc i no vull ser model de res”
El programa La Pell del Llavi, la cara més avant-
guardista de la Tardor Literària, torna a portar les
lletres al carrer a través de 25 accions, però
també entra al teatre, a través d’un cicle de
màgia dedicat a Joan Brossa, PIM-PAM-PUM,
amb el Mago Gerard. D’altra banda es farà una
festa dedicada a la literatura hip-hop: Pell
Urbana’06, al parc de la Ciutat. A la Rambla
Nova i en altres espais (com l’estació de Renfe o
l’autobús L-5) es faran accions poètiques en
interacció amb els vianants. Entre les accions,
destaca Canvia’t la pell: mercat poètic d’intercan-
vi, passarel·la brossiana i el vermut.

Amb la voluntat d’homenatjar el poeta Joan
Brossa, i per tal de vertebrar el cicle d’accions
poètiques, els joves creadors de La Pell del Llavi
han agafat com a lema el vers del poeta “Sóc
com sóc i no vull ser model de res”, un cant al
respecte per la diferència, la llibertat individual i
l’alegria de viure.

tar  or literària

Rambla Nova 13 h

Poesia per a vianants

Diumenge 5 de novembre

Teatre El Magatzem 20.30 h

Poema per escombrar 

Diumenge 26 de novembre

Teatre El Magatzem 22 h

PIM-PAM-PUM 

Dijous 2, 16 i 30 de novembre

Publics novembre 06.qxp  31/10/2006  08:42  Page 8



Dins dels actes de La Pell del Llavi, es retrà
homenatge a l’escriptor Agustín Gutiérrez Pérez
amb un acte titulat Poema pirata, que se cele-
brarà el divendres 24 de novembre al Museum
Cafè. 

L’escriptor, nascut a Madrid el 1965 i resident a
Tarragona des de petit, ens va deixar al maig, i
serà recordat amb una lectura dels seus poemes
a càrrec dels membres de La Pell del Llavi.

Agustín Gutiérrez era escriptor, periodista i per-
former de Juan Zarppa’s Experience. Va ser

redactor a diferents mitjans: Nou Diari, El
Mundo, Tarraco Visió, TGN magazín, TAG i
Constantí Municipal. Va dirigir Altafulla Ràdio i va
publicar un llibre de narrativa juvenil: Tres piratas
o cuatro (Ed. Palabra, Madrid 2000). Va ser
cofundador de l’associació cultural Tertúlia de
Poesia Mediona 15 i va escriure la història de la
Cooperativa Obrera, entitat de la qual era soci.

10

La Tardor es vesteix de gala

Enguany la Nit dels Premis tornarà a desenvolu-
par-se al llarg d’un sopar literari. La gala no es
limitarà a un sopar, sinó que inclourà especta-
cles i altres sorpreses que dirigirà l’actriu i direc-
tora teatral Àngels Aymar.

El restaurant Fortí de la Reina serà el marc en
què es lliuraran els Premis Literaris Ciutat de
Tarragona 2006, els quals acullen sis convo-
catòries diferents, des de novel·la fins a poesia,
literatures del jo, narrativa curta, traducció i cul-
tura popular. Aquest serà el moment en què es
descobriran les dues incògnites de la Nit: els

veredictes dels premis Pin i Soler de novel·la i
Vidal Alcover de traducció.

L’assistència al sopar és oberta. El preu és de 36
€. Cal inscriure-s’hi a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament. Per a més informació i inscrip-
cions, podeu trucar al 977 296 100 o escriure un
missatge a correu@premisliteraris.org.

Museum Cafè 23.30 h

Poema pirata

Fortí de la Reina 21 h 36 € 

La Nit dels Premis. Sopar de lliurament
Dissabte 18 de novembre

Homenatge a Agustín Gutiérrez Pérez

Divendres 24 de novembre

tar  or literària
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El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, ha
donat el suport de l’entitat a la candidatura de
Tarragona a la Capital Europea de la Cultura, tot
just després del que ha rebut de part del Gran
Teatre del Liceu.

Òmnium Cultural treballa des de la seva fun-
dació, l’any 1961, per la promoció i normalització
de la llengua catalana, la cultura i la identitat
nacional de Catalunya. Amb la Federació Llull,
l’entitat coordina les seves accions portades a
terme en el marc de tot l’àmbit lingüístic català.

no ícies
Nous ‘Delirópolis’ i ‘Papers del Llavi’
Aquest mes de novembre es publiquen els nous
números de les revistes Delirópolis i Papers del
Llavi. 

La revista de còmics Delirópolis, que arriba al
vintè número, compta amb les col·laboracions
d’El Chico Triste, Paco Tafalla, Ramón Sarlé,
Hugo Prades i Walto. La portada d’aquest mes
és obra de l’australià Benjamin Constantine, i la
contraportada, de la francesa Audrey Ranty. 

D’altra banda, el número 2 de Papers del Llavi,
publicació impresa del col·lectiu tarragoní La Pell
del Llavi, surt al carrer l’11 de novembre. En
aquesta edició hi col·laboren artistes com
l’il·lustrador Miquel Villalba, el poeta visual César
Reglero o la poeta Dolors Miquel. La Pell del
Llavi ens presentarà aquest nou número mit-
jançant l’acció La capsa de Pandora, que se ce-
lebrarà al Museum Café.

Feminisme i Goethe, a la URV
La Universitat Rovira i Virgili presenta aquest
mes de novembre dos nous seminaris emmar-
cats en el món científic i cultural. El primer serà
el VI Seminari de l’Associació Universitària
d’Estudis de Dones, “Feminismes i interculturali-
tat”, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de novem-
bre a la Facultat de Lletres. Alguns dels eixos
temàtics seran la interculturalitat i les teories
feministes.

El segon dels seminaris de la URV serà el III
Congrés de la Societat Goethe d’Espanya, titulat
“Ein Mann wie Heine täte uns Not” i que se cele-
brarà els dies 23, 24 i 25 de novembre a la
Facultat de Lletres. 

És aquest un acte en homenatge al poeta ale-
many Heinrich Heine, de qui enguany se celebra
el 150 aniversari de la seva mort. 

Més suport a Tarragona 2016
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Primera Lan Party de la ciutat
Els propers 15, 16 i 17 de setembre se celebrarà
al Palau Firal i Congressos de Tarragona la
primera Lan Party, on es trobaran uns 400 inter-
nautes i aficionats a la informàtica. Aquesta
activitat consisteix en una concentració de per-
sones amants del món de la informàtica i que
porten a aquesta trobada els seus ordinadors
per connectar-se entre si en una xarxa d'àrea
local i a Internet.

La trobada portarà per nom Tarraco Party i està
organitzada per la Xarxa de Telecentres munici-
pal amb la col·laboració de la Jove Cambra, la
Diputació i la Universitat Rovira i Virgili.

La Tarraco Party inclourà a més un cicle de con-
ferències i una fira encarada als usuaris i a la
gent que es vol iniciar en el món de la informàti-
ca. Aquesta trobada d'informàtics té per objectiu,
entre d'altres, la creació d'un fòrum de trobada
sobre les noves tecnologies i la informàtica mit-
jançant una convenció anual que aplegui afi-
cionats i professionals del món dels bits. Una
altra de les pretensions de la Tarraco Party és
apropar la tecnologia als ciutadans i socialitzar
l'ús de la informàtica a la ciutat.

Per a més informació els organitzadors han
habilitat una web amb la següent adreça:
www.tarracoparty.com. 

Katalitza, millor empresa innovadora
Katalitza, empresa dedicada a la difusió cultural,
ha obtingut el segon premi Tàrraco Empresa
Jove que atorga l'Ajuntament de Tarragona,
dotat amb 1.800 euros, en la categoria de "Millor
empresa innovadora". El primer premi el va
guanyar l'empresa Marketing Vitivinícola.

Katalitza ha obtingut aquest premi gràcies a la
creació i gestió de projectes socioculturals que
avalen els seus més de deu anys dedicats al
món de la dinamització sociocultural d'infants,
joves i adults.

no ícies
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Entre les ofertes de la Khaima també destaca la
dels dibuixants de la revista de còmics i il·lus-
tració Delirópolis: Surrealismo y Arte Secuencial,
que vendran la seva revista i a canvi faran una
caricatura als seus lectors. D’altra banda, els
alumnes dels tallers d’escriptura de l’Escola de
Lletres de Tarragona llegiran en veu alta alguns
dels seus textos, que encara no han estat fixats
en llibres que es puguin comprar per Sant Jordi.

25

Petons, art i autors a la Khaima

La Khaima dels Escriptors del Camp de
Tarragona, a la Rambla Nova, acollirà un any
més un seguit d’activitats participatives per cele-
brar Sant Jordi. Entre les activitats destaca “La
rosa als llavis. II Petonada Popular”, organitzada
per l’associació cultural Inout Produccions.
Després de l’èxit aclaparador de l’any passat, els
joves creadors que formen aquest col·lectiu ens
animen a aturar-nos una estona entre llibre i lli-

bre per explorar la simbologia de la rosa en un
aplec per a la nova cultura del tacte. A més, al
Teatre Metropol s’exposen les propostes grà-
fiques presentades al concurs “Dibuixa un petó”,
convocat per triar una imatge per a la Petonada.

Rambla Nova 12 h

La rosa als llavis
II Petonada Popular Diumenge 23 d’abril 

També des de la Khaima, el col·lectiu La Pell del
Llavi ha preparat videocreacions i accions de
carrer que donen la volta a la literatura i l’oferei-
xen des de perspectives inusuals: grafits poètics,
projeccions d’artistes i la presentació d’una nova
revista cultural, Papers del Llavi. Una publicació
gratuïta que neix amb la voluntat de donar sorti-
da a la literatura i a les arts emergents, difonent
textos breus, poemes, dibuixos o qualsevol art
que es pugui reproduir en format paper.

Rambla Nova 10, 13 i 18 h 

La Pell del Llavi. Accions i videocreacions 
Diumenge 23 d’abril  

San  Jordi abril 06

Rambla Nova 10.30 i 17 h  

Delirópolis: Caricatures 
per a tots els gustos Diumenge 23 d’abril  

Nova revista i accions de La Pell del Llavi

Caricatures i noves veus

P blics
Rambla Nova 11.30, 14, 19 i 19.30 h

Construïm literatura, amb l’Escola de
Lletres de Tarragona Diumenge 23 d’abril  

publics abril 06.qxp  30/03/2006  9:37  PÆgina 25















 

  
 

> Un plaer que s'acaba 
 
Haurien d'incloure la lectura al llit com un dels factors per calcular la felicitat dels catalans 
 
la contra 
 
MARIA JOSÉ RAMOS. 
A l'estiu, al capvespre, amb les persianes 
mig amunt i la finestra oberta, perquè entri 
el rum -rum del carrer i la fresqueta. A 
l'hivern, en canvi, amb un bon edredó fins al 
coll i sempre amb molts coixins que es 
puguin anar bellugant per canviar de postura 
de tant en tant. Així és com he llegit, al llit, 
durant anys. I si el llibre en qüestió 
m'atrapava, era capaç de passar-m'hi la nit 
sencera: començar-lo i acabar-lo. Ho dic en 
passat perquè travesso una d'aquelles 
etapes en què aquest plaer el tinc, podríem 
dir, oblidat. Una etapa que vaig encetar 
quan la canalla va començar a demanar un 
conte per anar a dormir. La litúrgia és sempre la mateixa: les queixes per haver d'anar al llit massa aviat, a 
parer seu, la tria del conte en qüestió i la narració. Hi ha vegades que, si és massa tard, intento escurçar-ho 
però la petita, que encara no sap llegir, ho nota i m'exigeix que llegeixi paraula per paraula. I, a més, vol 
veure les il·lustracions. A vegades, l'atrapo que fa de mi o de son pare, vull dir, que agafa un conte i l'explica 
a les nines. El gran, en canvi, ja s'espavila sol. Cada nit, abans d'adormir-se llegeix una estona. Ara prefereix 
els còmics però tampoc diu que no a una novel·la juvenil. Es tracta d'insistir-hi. Igual que s'ensenya la canalla 
a menjar, a poc a poquet i introduint els aliments un darrere l'altre, s'aconsegueix transmetre'ls el plaer de la 
lectura. I un dia, a més de joguines també demanen llibres. I volen anar a la biblioteca per remenar contes i 
se'ls emportarien tots a casa. L'oferta és amplíssima, i molt bona. Hi ha llibres per a nadons, amb textures 
perquè descobreixin el món. N'hi ha per posar-los a l'aigua. N'hi ha que porten joguines incorporades i els de 
tapa dura els agraden molt, sobretot quan els surten les dents i els poden rosegar. I no sé per què la 
literatura infantil i juvenil no està gaire ben considerada, o en tot cas es considera com a literatura de segona. 
Deu ser per desconeixement. Perquè els grans expliquem contes a la canalla i oferim la literatura juvenil 
sense fer-hi una ullada. 
Aquelles hores que eren meves per llegir al llit, ara ja no ho són. I des de fa un temps, ja pot ser bo el llibre 
que he triat, que no passo d'unes poques pàgines: m'adormo. Per això, ahir quan vaig veure aquella habitació 
amb un llit al bell mig de la Rambla de Tarragona, no m'ho vaig pensar dues vegades. Vaig triar un bon conte 
i em vaig posar a llit-gir, que és com han batejat el col·lectiu de La Pell al Llavi aquest plaer. Una dels seus 
membres, Txus Garcia, m'explicava: «Ens agrada donar la volta a les coses. Tots llegim al llit, de manera que 
vam pensar, per què no en posem un al mig de la Rambla el dia de Sant Jordi i convidem tothom a llegir de 
manera més lúdica?». 
Jo també en vull fer una, de proposta, concretament al conseller de Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana, Joan Saura, que vol mesurar la felicitat dels catalans. Conseller, pregunti vostè quant de temps 
poden dedicar els catalans a llit-gir. La resposta són, sens dubte, uns minuts de felicitat. 
 
24.04.2007 



Acción poética 
De Wikipedia, la enciclopedia libre 
 

En el Arte contemporáneo - que siempre busca redefinir sus formas y maneras-, nos referimos a acción 

poética cuando distinguimos una representación artística de una acción basada en el sentido poético del 

arte, la literatura o la cultura. 

 

Podemos definir acción poética como: 

1. Una obra de arte fugaz y cerrada en sí misma: 

- Es arte porque parte de la creatividad, emplea diferentes expresiones artísticas para materializarse (música, 

gestualidad, fotografía, escritura, net.art, plástica...) y comunica diferentes emociones, actitudes, sueños o 

realidades de los “actores” poéticos. Ver performance

- Es cerrada en sí misma porque no tiene ni principio ni final, es una obra acabada desde un inicio; una visión 

global de un hecho emocional o racional que se explica en un instante, muere en un instante y no necesita de 

testigos para producirse. 

2. Un análisis artístico de hechos cotidianos bien simples. 

- No es sobrecargada (aunque puede usar el rococó para vestirse, si es necesario): es una esencia, un 

instante sublime, una fotografía en movimiento hecha con un filtro artístico y poético que la hace diferente de 

un simple retrato descriptivo. 

- No es necesario ser una persona con conocimientos profundos para hacer una acción poética, no hay que 

ser rebuscado; todo (el arte y la vida) es pura poesía, sólo hace falta darle la vuelta a las cosas más banales, 

a los gestos más mecánicos, a los pensamientos más grises. Tenemos que observar al bies, como quien mira 

una lámina en 3D, para descubrir la esencia poética de la sencillez. 

3. Principio de acción-reacción y principio de intromisión: 

- No busca tener público ni la aprobación de los supuestos espectadores, interpelando la reacción de los 

asistentes; los epata de algún modo. 

- Aunque puede entrometerse de manera repentina en la vida del viandante, no lo molesta directamente (no 

es ofensiva, preocupante ni insultante, en todo caso, defensiva, reactiva y pasivo-agresiva) 

- No es teatro ni clown (no sobreactuamos ni buscamos aplausos), no es individualista ni busca la satisfacción 

unipersonal, porque parte del trabajo grupal, se ofrece en grupo y se defiende y revive (feedback) en grupo. 

- No es un regalo "hecho por nosotros mismos" al público que no conocemos. Solo cuesta el esfuerzo propio y 

nuestro amor artístico hacerlo, es realizado gratuitamente al primero que pasa, sin preocuparnos por como 

será recibido. 

4. Principio de transgresión: 

- Es transgresora sin buscar el escándalo barato ni la provocación absurda. Es una transgresión desde el 

hecho cotidiano, es un atreverse a vivir "con los cinco sentidos" y con cierta desmesura, siempre con una 

cierta curiosidad poética por la vida y por las personas que nos rodean. 



corporación semiótica galega  
lecturas visuais arte correo e poesía experimental 
9.18.2006 
PRIMERA CONVOCATORIA INÚTIL DE CHINDOGUS (OBJETOS IMPOSIBLES)  
Desde el 12 de septiembre y hasta el 30 de octubre, los jóvenes creadores de La Pell del Llavi y la 
asociación Kat! - Kultura, Arte i Transgresión convocan a los artistas de todo el mundo a construir objetos 
imposibles de inspiración brossiana para exponerlos. 
 
Con la voluntad de romper el estatismo en cuestiones culturales iniciada con el I Concurso de Podcasts 
Poético-artísticos (http://jovescreadors.tinet.cat), la plataforma de creadores de La Pell del Llavi y la 
asociación Kat! - Kultura, Arte y Transgresión lanzan la Primera Convocatoria Inútil de Chindogus (objetos 
imposibles con regusto oriental), con el objeto de fomentar la creatividad más alocada de los ciudadanos y 
ciudadanas de cualquier parte del mundo y homenajear al poeta Joan Brossa.  
 
Como parte de esta iniciativa, los convocantes han decidido traspasar las fronteras del arte acción y hacer un 
llamamiento a los artistas para que construyan chindogus (objetos inútiles o imposibles), necesariamente 
inspirados en el rico imaginario brossiano: la transformación, el absurdo, la crítica social, la magia, las letras 
y, sobre todo, la alegría de vivir.  
 
La capacidad de inventar, de crear objetos para resolver problemas cotidianos, es tan antigua como la misma 
humanidad. Y de la creación de objetos útiles siempre aparecen los inútiles, divertidos o curiosos. Además, 
muchos creadores han traspasado la barrera del simple “invento” para ser los artífices de objetos de arte o 
poesía visual tridimensional.  
 
A finales de los años ochenta aparece la versión nipona y popular de los objetos imposibles, de la mano de 
Kenji Kawakami. Según los diccionarios japoneses, un chindogu es una herramienta extraña o deformada. 
Chin significa extraño/inusual y dogu, herramienta. Para ser más exactos, se refiere a un invento o 
herramienta inútil. En Japón, este arte de crear objetos destinados a solucionar un problema pero el uso del 
cual produce otros inconvenientes, es muy común, e incluso existe una Sociedad Internacional del Chindogu.  
 
Cada artista podrá presentar un máximo de tres chindogus diferentes, que harán llegar mediante correo 
postal a la siguiente dirección: Apartado de Correos 132 - 43080 de Tarragona (España), a partir del 12 de 
septiembre y hasta el 30 de octubre de 2006. 
Los Chindogus escogidos serán expuestos - desde el 30 de octubre y hasta el 26 de noviembre - en la sala del 
café cantante La Vaquería, de Tarragona y en el marco del Otoño Literario de Tarragona, como homenaje 
tridimensional al poeta Joan Brossa.  
 
Podéis encontrar más información en la Web http://www.katalitza.com 
Gracias por adelantado y recibid una abrazo, 
Txus García Pascual 
Tel. 607 249 582 
 
Katalitza! - Creació i gestió de projectes socioculturals 
Tel. 607 249 582 
info@katalitza.com - http://www.katalitza.com 
Adreça Postal: Apartat de Correus 132 - 43080 Tarragona 
Bloc personal: http://blocs.tinet.org/human-trash 
Fotolog: http://www.flickr.com/photos/humantrash
Publicado por homo volans at 1:47:00 AM     
0 comentarios:  
Publicar un comentario en la entrada  

Entrada más reciente Entradas antiguas Página principal  
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS - http://www.diaridetarragona.com/   Jueves, 10:12 h del 27 de Octubre de 2005 

¿Y esos quiénes son?
 

La ‘mani-infestació’ del colectivo La Pell del Llavi por el centro de Tarragona tan sólo reunió a unas decenas de jóvenes. Los transeúntes 

se sorprendieron con la protesta 

Isaac Albesa |  

 

La inauguración de la Tardor Literària de Tarragiba se llevó a cabo ayer por la tarde con una curiosa protesta del colectivo La Pell del 

Llavi que recorrió el centro de la ciudad para finalizar en la plaza de la Font con la lectura de un manifiesto inspirado en un poema de 

Jaume Vidal i Alcover. La ‘mani-infestación’ reunió a unas 30 personas, pero los convocantes se mostraron satisfechos de esta acción 

poética que tenía como objetivo sorprender, según explicaron desde la organización. 

 

Poco después de las siete de la tarde, ante la Facultat de Lletres de la URV, un grupo de jóvenes se preparaba para manifestarse 

lanzando unas sorprendentes consignas como alegria, alegria o infants, no cresqueu!. Junto a ellos, decenas de estorninos no cesaban de 

moverse, igual que tampoco lo hacía un inquieto Joan Vallvé, el concejal de Cultura tarraconense, que encabezó la protesta. Con el lema 

Avui per a sempre, avui!, estos jóvenes, Vallvé y también el escritor Magí Sunyer; la coordinadora de la Tardor Literària, Rosa Comes; el 

presidente de Òmnium del Tarragonès, Joan Andreu Torres y el coordinador de Cultura, Joan Cavellé, se manifestaron por el centro de 

Tarragona.  

 

Por la Rambla Nova, las consignas de los miembros de La Pell del Llavi dejaron boquiabierto a más de uno. «Mira, los pescadores 

protestan por la Rambla», pensaron y exclamaron más de un transeúnte. Con paso firme y rápido, la mani-infestación llegó a la plaza de 

la Font, donde se leyó el manifiesto a través de una violenta acción poética preparada por dos actores de la Companyia Anastylosis y 

Tarambana. Mientras uno de ellos leía en catalán y en alemán los puntos del manifiesto en favor del arte efímero y de la cultura más 

rompedora, otro actor intentaba destrozar a golpes esa coraza metálica, provocando un gran estruendo. 

 

Al final, y mientras algunos espectadores firmaban la pancarta con el lema de Vidal i Alcover, una señora, un poco más desconcertada 

por la frase Avui, per sempre, avui!, se preguntó apurada si la protesta era motivada por el cierre del diario Avui. El contraste de la 

protesta acabó de aumentar cuando las elegantes personas que accedían a un acto en el Ayuntamiento vieron a los miembros de La Pell 

del Llavi, a los que no lograron entender a pesar de leer las pancartas que mostraban en la plaza de la Font. Estas acciones poéticas, 

como las definió Txus García —conocida también como la mujer del megáfono— se repetirán durante los próximos días en varios 

espacios públicos de la ciudad. La sorpresa está asegurada. 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

> La «Tardor literària» de Tarragona homenatjarà l'escriptor Jesús Moncada 
 
Del 26 d'octubre al 2 de desembre hi haurà 135 actes culturals 
 
CARINA FILELLA. Tarragona 
Un cicle de xerrades sobre la literatura de terror i un homenatge a Jesús Moncada, amb una 
lectura pública de Camí de Sirga i una exposició sobre l'escriptor, que mostrarà per primera 
vegada a Catalunya les seves pintures, són només dos dels 135 actes que s'han programat a 
Tarragona entre el 26 d'octubre i el 2 de desembre en el marc de la Tardor literària . 

Inauguració.  
 
La Tardor literària i el cicle d'accions poètiques La pell del llavi s'inauguraran el 26 d'octubre (a les 
19.00 h, des de la plaça Imperial Tàrraco) amb l'acció mani-infestació, «un crit col·lectiu a favor 
de la vida, la poesia i l'instant», segons Txus Garcia, membre del grup Katalitza!.  
 
> Noves accions de «La pell del llavi» 
 
CARINA FILELLA. Tarragona 
El que s'ha batejat com La pell del llavi és un cicle d'accions poètiques que serveixen, més que res, «com a plataforma d'expressió dels 
joves creadors de Tarragona», segons va explicar ahir Txus Garcia, membre del grup Katalitza!, que coordina aquestes activitats que 
també formen part de la Tardor literària. La pell del llavi presentarà entre el 26 d'octubre i el 27 de novembre diverses accions «per 
veure, escoltar, tastar, palpar i participar». El cicle començarà el dia 26 amb la Mani-infestació poètica, una acció que porta com a lema 
el vers de Jaume Vidal Alcover «Avui per a sempre avui». També s'han organitzat les accions de carrer Escopiu a la closca pelada dels 
cretins (5 de novembre), que consistirà en la instal·lació d'un túnel negre a la plaça Verdaguer; i la I Cargolada Popular de Tarragona, un 
muntatge que unirà la tradició, l'humor i l'espectacle (13 de novembre). Una de les novetats és l'organització d'un cicle d'accions golfes, 
que es basarà en els poemes de Vicent Andrés Estellés i que girarà al voltant de l'erotisme: els components de La pell del llavi «trencaran 
els tabús vers l'erotisme».  
 
NOTICIAS 
Una ‘mani-infestació’ poética abre hoy la Tardor Literària de Tarragona El acto empezará en la plaza Imperial Tarraco y 
finalizará en la plaza de la Font 
 
Miercoles, 09:24 h del 26 de Octubre de 2005 - http://www.diaridetarragona.com/ 
Redacción |  
 
Esta tarde la plataforma de jóvenes creadores La Pell del LLavi inaugurará la Tardor Literària con una acto abierto al público que 
recorrerá desde la plaza Imperial Tarraco hasta la Plaza de la Font. La consigna será «Avui per a sempre, avui!», versos del poeta Jaume 
Vidal Alcover que son este año lema del programa otoñal. 
 
La voz comenzará a correrse por SMS y por correo electrónico. A las 17 horas el colectivo La Pell del LLavi animará a ‘pasar’ los versos 
del poema de Jaume Vidal Alcover a amigos y conocidos. 
A las 17 horas tendrá lugar la «mani-infestació» poética propiamente dicha a la que pueden acudir todos los ciudadanos que deseen 
acercarse. La invitación anima a «proyectar un grito conjunto por la vida, el momento y la poesía. ¡Manifiéstate con nosotros!». 
 
El itinerario a seguir saldrá desde la Plaza Imperial Tarraco hasta la plaza de la Font donde la compañía Anastylosis Tarambana leerá un 
manifiesto poético que estará acompañado por un diálogo con elementos sonoros y otras formas de expresión. 
 
Al igual que el año pasado, la principal consigna de las acciones de La�Pell del Llavi dentro de la Tardor Literària es la de exaltar la 
acción poética como una obra de arte efímera, instantánea, pero como la vida, intensa y virtuosa. 
 
La Pell del Llavi es un colectivo formado por el Taller d'Escriptura Jove, el colectivo Ariadna, el grupo de teatro La Fuga, así como jóvenes 
independientes, estudiantes de filología, publicidad e interpretación, entre otros. Las acciones de este año se reparten por calles, plazas, 
monumentos, restaurantes y cafés, colegios, teatros, autobuses y hasta la estación de Renfe, así como una de las golondrinas del puerto.
 
Entre las novedades de este año, se encuentra un ciclo dedicado al erotismo y llamado acciones golfas, el cual se basará en los poemas 
del valenciano Vicent Andrés Estellés. La próxima acción del colectivo se realizará el próximo viernes a las 18 horas en la estación de 
Renfe y lleva por título Vaivé de poemes.

+ Acció poètica que el grup 
Katalitza! va escenificar ahir en 
la presentació de la «Tardor 
literària». Foto: J.F.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Literatura  
 

 
«La Pell del Llavi» encapçala la Tardor Literària de Tarragona 
La Tardor Literària de Tarragona, que començarà el pròxim 26 d'octubre, inclou aquest any un total de 
135 actes que tindran lloc en 31 espais diferents de la ciutat fins al 2 de desembre. El programa torna 
a estar encapçalat pel cicle 'la Pell del Llavi', una sèrie 'd'accions literàries efímeres' que volen mostrar 
l'obra dels joves creadors tarragonins.  
 
La 'Pell del Llavi' és un cicle d'accions literàries que tenen lloc en el marc de la Tardor i que pretenen 
'donar l'oportunitat d'expressar-se als creadors de Tarragona', ha explicat la responsable del cicle, 
Txus Garcia. Com a exemple, la presentació ha servit d'escenari per a una d'aquestes accions: sobre 

una pancarta en blanc, components de l'organització, periodistes i fins i tot el mateix regidor de Cultura, Albert Vallvé, han anat escrivint 
lletra per lletra i en pintura vermella el lema 'Avui, per a sempre, avui'.  

Aquest, ha explicat la tècnica municipal Rosa Comas, seria un exemple d'acció literària, 'que posa en joc la paraula, el dinamisme 

(existeix moviment) i la participació, inesperada i moltes vegades no desitjada, dels allà presents'.  

Txus Garcia ha explicat que l'objectiu de la 'Pell del Llavi' és una plataforma d'expressió'. 'Volem mimar, estimar i ajudar als joves 

creadors de Tarragona a expressar-se, a tenir un lloc on poder fer possibles totes les seves idees: on la plàstica, la poètica, l'estètica, 

l'eròtica… i tot allò que porten dins surti enfora a través de les accions'.  

La mateixa organitzadora ha volgut destacar les quatre accions imprescindibles que tindran lloc durant el cicle. En primer terme, la 

inauguració del dimecres 26, des de la plaça Imperial Tàrraco. Serà una 'Mani-infestació' que s'acabarà a la plaça de la Font, en la que es 

vol fer palès 'un crit col·lectiu a favor de la vida, de la pau, de la poseia…'. L'acte començarà a les set de la tarda.  

Garcia ha subratllat també la 'cargolada popular' del 13 de novembre, a dos quarts d'una, al darrer tram de la Rambla Nova, l'acció de 

'tuning poètic' del 18 de novembre, també a la Rambla Nova a dos quarts de sis de la tarda. Es farà, diu Txus Garcia, 'tuning poètic sobre 

un automòbil que estarà present'. El darrer acte destacat forma part de les 'accions golfes', aquelles vinculades amb l'erotisme, i 

s'anomena 'Tabú': divendres 25 de novembre al Museum.  

La resta de la Tardor Literària inclou diversos actes i cicles de tres tipus: 'els adreçats al públic especialitzat, els adreçats al que està 

interessat en la literatura però no és cap especialista, i els divulgatius cap al públic general, per tal d'atreure'l', ha explicat el regidor de 

Cultura, Albert Vallvé.  

Aquests actes inclouen espectacles literaris, el cicle 'Recuperem la paraula' (organitzat per la Diputació i que enguany es dedica a 'Camí 

de Sirga'), la Trobada d'Escriptors del Camp de Tarragona, rutes literàries per la ciutat, xerrades i presentacions de llibres…  

S'han programat també jornades, en aquest cas sobre tres temàtiques: la Posguerra literària, els dimecres literaris de l'APELLC, i un 

tercer àmbit anomenat 'la Mirada del Monstre'.  

Es manté també el programa 'Llegim el Patrimoni', que relaciona literatura amb els monuments de Tarragona, i les actuacions del 

'Literatura en escena', que seran dues: el 'Monòleg del Perdó' i 'Subtils paraules'.  

Formen part també de la Tardor Literària les obres programades al teatre Metropol per aquest període, i les pel·lícules que es projectaran 

al cine club de l'Antiga Audiència, que estan relacionades amb la literatura.  

Un altre aspecte que es manté són els veredictes Premis Literaris, que s'aniran donant a conèixer des del dia 11 de novembre, i que 

culminaran amb la Nit dels Premis, el 19 de novembre al Fortí de la Reina, on tindrà lloc un espectacle amb guió i direcció de Magda Puyo 

i Ramon Simó.  

Un total de 59 entitats de Tarragona col·laboren amb la Tardor Literària, ja sigui amb el cicle la Pell del Llavi o qualsevol dels altres actes. 

A més, la iniciativa compta amb el recolzament d'onze patrocinadors i quinze mitjans de comunicació. 
 
Tarragona / ACN 
20-10-2005 / 10:00
 
 
 



 
 

 
Dijous, 27 / 10 / 2005 a les 10:18  

La Tardor Literària de Tarragona programa 135 actes 
encapçalats pel cicle 'la Pell del Llavi'    

  
Divendres, 21 / 10 / 2005 a les 01:28 

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Albert Vallvé, participant en 

l'acció que s'ha posat com a exemple de 'la Pell del Llavi' durant la seva 

presentació. Diferents persones han anat pintant una pancarta amb el lema: 

'Avui, per a sempre, avui'. (Foto: Francesc Montoya) 

Tarragona - La Tardor Literària de Tarragona, que començarà el pròxim 26 d'octubre, inclou aquest any un total de 135 actes que tindran 

lloc en 31 espais diferents de la ciutat fins al 2 de desembre. El programa torna a estar encapçalat pel cicle 'la Pell del Llavi', una sèrie 

'd'accions literàries efímeres' que volen mostrar l'obra dels joves creadors tarragonins. 

ACN Montoya, Francisco  
La 'Pell del Llavi' és un cicle d'accions literàries que tenen lloc en el marc de la Tardor i que pretenen 'donar l'oportunitat d'expressar-se 
als creadors de Tarragona', ha explicat la responsable del cicle, Txus Garcia. Com a exemple, la presentació d'aquest dimecres ha servit 
d'escenari per a una d'aquestes accions: sobre una pancarta en blanc, components de l'organització, periodistes i fins i tot el mateix 
regidor de Cultura, Albert Vallvé, han anat escrivint lletra per lletra i en pintura vermella el lema 'Avui, per a sempre, avui'.  

Aquest, ha explicat la tècnica municipal Rosa Comas, seria un exemple d'acció literària, 'que posa en joc la paraula, el dinamisme 

(existeix moviment) i la participació, inesperada i moltes vegades no desitjada, dels allà presents'.  

Txus Garcia ha explicat que l'objectiu de la 'Pell del Llavi' és una plataforma d'expressió'. 'Volem mimar, estimar i ajudar als joves 

creadors de Tarragona a expressar-se, a tenir un lloc on poder fer possibles totes les seves idees: on la plàstica, la poètica, l'estètica, 

l'eròtica… i tot allò que porten dins surti enfora a través de les accions'.  

La mateixa organitzadora ha volgut destacar les quatre accions imprescindibles que tindran lloc durant el cicle. En primer terme, la 

inauguració del dimecres 26, des de la plaça Imperial Tàrraco. Serà una 'Mani-infestació' que s'acabarà a la plaça de la Font, en la que es 

vol fer palès 'un crit col·lectiu a favor de la vida, de la pau, de la poseia…'. L'acte començarà a les set de la tarda.  

Garcia ha subratllat també la 'cargolada popular' del 13 de novembre, a dos quarts d'una, al darrer tram de la Rambla Nova, l'acció de 

'tuning poètic' del 18 de novembre, també a la Rambla Nova a dos quarts de sis de la tarda. Es farà, diu Txus Garcia, 'tuning poètic sobre 

un automòbil que estarà present'. El darrer acte destacat forma part de les 'accions golfes', aquelles vinculades amb l'erotisme, i 

s'anomena 'Tabú': divendres 25 de novembre al Museum.  

La resta de la Tardor Literària inclou diversos actes i cicles de tres tipus: 'els adreçats al públic especialitzat, els adreçats al que està 

interessat en la literatura però no és cap especialista, i els divulgatius cap al públic general, per tal d'atreure'l', ha explicat el regidor de 

Cultura, Albert Vallvé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

Una peculiar manifestació poètica enceta el cicle La Pell del Llavi 
 
L'acció va acabar amb la lectura d'un manifest a la plaça de la Font de Tarragona 
 
CARINA FILELLA. Tarragona 
L'acció Mani-infestació poètica va inaugurar ahir oficialment el cicle d'accions poètiques La Pell del Llavi, que també suposava l'inici 
de la programació cultural de la Tardor Literària de Tarragona. L'acció va acabar amb la lectura d'un manifest a la plaça de la Font. 

Els membres de la companyia Tarambana van ser els encarregats de llegir el manifest de La Pell 
del Llavi. En el document, els joves creadors que fins al 27 de novembre oferiran diverses accions 
al carrer, es comprometien a tres fets: «Primer, emprendre una àmplia, oberta i unitària 
campanya d'accions poètiques efímeres a la ciutat de Tarragona. Segon, donar a conèixer i 
acostar a tothom la bellesa de les lletres, l'art i la cultura mitjançant la nostra plataforma de joves 
creadors; tercer, destruir prejudicis, ignorar els tabús, lluitar per la llibertat d'expressió artística i 
personal i oferir-vos alegria, instants poètics, pell i realitats diverses.» 
L'acció inaugural, batejada amb el nom de Mani-infestació poètica, va començar a les set de la 
tarda a la plaça Imperial Tàrraco. Els joves recreaven una manifestació amb el lema Avui per a 
sempre, avui! i altres consignes literàries extretes dels versos de Jaume Vidal Alcover. Era una 
manifestació «a favor de la poesia, l'art i la vida». Els participants van començar una marxa des 
de la Facultat de Lletres, a la plaça Imperial Tàrraco, fins a la plaça de la Font. El recorregut 
estava encapçalat pel regidor de Cultura del consistori tarragoní, Albert Vallvé; l'escriptor i 
professor de la Universitat Rovira i Virgili Magí Sunyer; el president d'Òmnium Cultural del 
Tarragonès, Joan Andreu Torres, i la coordinadora de La Pell del Llavi, Txus Garcia. Fins a la plaça de la Font, els joves van passejar per 
la ciutat diverses pancartes amb versos de Vidal Alcover. I la lectura pública del manifest donava oficialment per inaugurat el cicle La Pell 
del Llavi. Els membres del grup teatral Tarambana van ser els encarregats de posar la veu a un manifest que reivindicava «les accions 
fugisseres, la poètica del moment i la caducitat de totes les coses». 
D'altra banda, ahir, en la primera jornada de la Tardor Literària, també va començar a la biblioteca pública un cicle de narracions 
escèniques produït pel Teatre El Magatzem. I al Teatre Metropol, la Tetúlia de Poesia Mediona 15 va presentar l'antologia Nihil obstat 
imprimatur, editada amb motiu del seu desè aniversari. 

+ Sortida de la peculiar 
manifestació, ahir a la tarda, des de 
la plaça Imperial Tàrraco. Foto: 
JUDIT FERNÀNDEZ.  

 

  
 La pell, els llavis i la vida cultural a Tarragona 

 
TXUS GARCÍA. Coordinadora de La Pell al Llavi. Tarragona..  

 
I és que som així. A Tarragona, quan ens trobem dues o més persones lletraferides o amants de la cultura, la primera cosa que 
repetim, com un mantra, és: «En aquesta ciutat no es fa res.» I seguim: «La vida cultural a Tarragona és inexistent. Els joves no hi 
participen.» 
Prou. Reconeguem d'una vegada que a la nostra ciutat, tot i les limitacions polítiques o pressupostàries, tot i la manca d'implicació 
dels ciutadans en general, hi ha molta gent que, de manera particular o des de les seves empreses i institucions, treballen per la 
dinamització juvenil i de les arts. Per començar, al nostre ajuntament disposem de tècnics de cultura i de joventut que s'escarrassen 
per oferir noves propostes, que creuen en la ciutadania com a primer motor cultural. 
Empreses de Tarragona com Imaginautes, col·lectius com Aariadna, grups de teatre com La Fuga, individus com en Joan Pascual i 
la Marta Grau, són clars exemples que a Tarragona es treballa, i molt, per la cultura. És una carrera de fons, preparem el terreny 
per poder recollir, a poc a poc, els fruits saborosos d'una feina ben feta. I els ciutadans se'ls mengen ben de gust. [...] Ens cal més 
suport polític i compromís institucional. I, com no, agilitar tràmits, ajuts i subvencions. 
Des de Katalitza! volem també impulsar i crear ciutat mitjançant la implicació de fons, directe als destinataris. I comencem a fer-ho 
col·laborant amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. Junt amb la plataforma de joves creadors de La Pell del Llavi, al novembre 
desplegarem tot un seguit d'accions, exposicions i instal·lacions que volen ser un mitjà d'expressió, un intent de deixar petjades a la 
sorra. Volem donar a conèixer i apropar a tothom la bellesa de les lletres, l'art i la cultura mitjançant una àmplia, oberta i unitària 
campanya d'accions poètiques efímeres a la ciutat. Pretenem destruir prejudicis, ignorar els tabús, lluitar per la llibertat d'expressió 
artística i personal i oferir alegria, instants, poètica, pell i realitats diverses. 
El vers Avui per a sempre, avui d'en Jaume Vidal Alcover ens emmarca i ens prometrà, durant la Tardor Literària, experiències 
intenses i viscudes des de l'acció i la sensació. Tindreu pell i tindreu llavi. Tindreu carn, i fetge i sentiments. Ens movem, participem. 
Només ens cal públic... vindreu? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
dl, 08/01/2007 - 18:36 | Enllaç permanent  

La Pell del Llavi  

Les alumnes de 2n BAT-C; Maria Anguera, Sílvia Climent i Evelina Nikolaeva, vam assistir el dissabte 11 de novembre al “Museum Cafè” on l’associació “La Pell 

del Llavi”, va oferir un acte que portava com a títol, Nit de la Pell del Llavi”.  

Aquest acte es va iniciar amb l’explicació i a la vegada la crítica d’aquells factors que van influenciar i influencien a la societat.  

Inicialment un noi es va aixecar tot reivindicant aquelles opressions que han sorgit al llarg de la història de l’ésser humà (les dictadures, les guerres, les 

ideologies polítiques,...) i la forta influència que han tingut. Tot seguit va aixecar-se una noia tota exaltada, explicant el sexe com un concepte poderós que tan 

sols es practica per plaer i per “expulsar” tot aquell estrès que oprimeix a un mateix, i que ja no es practica aquest acte com una expressió de sentiments entre 

dues persones. Per últim va aixecar-se un noi, va explicar el poder que encara té l’església sobre la societat i que encara segueix escampant que “Déu tot 

poderós enviarà a l’infern” totes aquelles persones que utilitzen els anticonceptius, que avortin i tot aquell que no segueixi la Santa Bíblia. Després d’aquesta 

explicació i crítica dels principals factors d’influència de la societat van llegir uns poemes escrits per les mateixes persones que formen part de la Associació La 

Pell del Llavi que van ser: Calla, Passejar feixugament, Mail de la mort a la vida i Epístola de la senyora X (escriptora de mena) a qui correspongui. Aquests 

poemes fan un seguit d’explicacions objectives sobre els factors que influencien i que formen part de la societat del segle XXI, i són de caire contemporani. 

Aquests estan recollits en el segon exemplar de la revista Papers del Llavi de l'associació La Pell del Llavi. En finalitzar l’acte literari, hi va haver una 

exposició fotogràfica que portava com a títol “Accions mínimes urbanes brossianes” on apareix reflectida la vida quotidiana del segle XXI. Aquesta associació té 

com a objectiu homenatjar el poeta Joan Brossa (1919-1998; moviment literari del qual forma part: Avantguardisme) i agafaran com a lema el vers del poeta 

“sóc com sóc i no vull ser model de res”.  
Maria Anguera, Sílvia Climent i Evelina Nikolaeva (2n Bat C) (IES-SEP Vidal i Barraquer) | entreu per a publicar comentaris

 

Institucions i entitats 
col·laboradores: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
    Web       Tablón       Novedades       Foro Arte en Barcelona            
CONBROSSATORIA DE ACCIONES MINIMAS URBANAS   
...Convocamos a todos los urbanitas, poetas visuales y experimentales, performers, amantes del absurdo y de lo imposible a realizar 
acciones mínimas de caracter urbano, absurdo, imposible, reivindicativo o mágico en honor de Brossa, para mantener vivo su espíritu. 
ACCIONES MÍNIMAS URBANAS BROSSIANAS Durante la Tardor Literaria de Tarragona, (del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2006), 
La Pell del Llavi, nos invita a presentar un proyecto urbano fundamentado en la CULTURA URBANA y tomando como referencia el 
aspecto multidisciplinar del poeta universal JOAN BROSSA, maestro, entre otras cosas de la ACCION POETICA, LA POESIA VISUAL, LA 
MAGIA Y EL TEATRO DEL ABSURDO. La invitación es de lo más tentadora, así que inmediatamente nos hemos puesto en acción, y el 
equipo que hemos formado para hacer una invitación a todos los amantes de estos géneros de activismo artístico, es el siguiente: 
TALLER DEL SOL. Coordinador: César Reglero Fundación Perruno Situacionista Laszlo Kovacs. Coordinador: Nel Amaro KAT! (Kultura, 
Art i Transgressió – Ass. Cultural). Coordinadora: Txus García. BASES: La propuesta que queremos haceros comprende tres formas de 
participación, basadas siempre en ACCIONES MINIMAS URBANAS BROSSIANAS que deberán ser fotografiadas. A/ A todos los creadores 
de Tarragona les vamos a pedir la acción directa. B/ A todos los artistas de otras latitudes les vamos a pedir que realicen una acción 
basada en los presupuestos brossianos señalados y que dejen constancia fotográfica de la misma para ser enviada al boek861.com 
(máximo 200 KB/JPG por imagen, para poder ser editado) C/ A todos aquellos que no deseen realizar una acción, pero que sí quieran 
presentar una idea: ésta debe ser fácil de ejecutar y debe atenerse igualmente a los criterios señalados. Procuraremos, en la medida 
de nuestras posibilidades, materializarla en la misma ciudad de Tarragona. FECHAS DE RECEPCION: - Las fechas para las acciones, el 
envio de fotografias y de proyectos, será del 15 de julio al 25 de septiembre. - Las fotografias de las acciones deberan ser remitidas a 
cesar@boek861.com con copia a kat@katalitza.org - La documentación que se vaya generando y los reportajes fotográficos estarán 
disponibles en http://boek861.com (*) ROGAMOS LA MAXIMA DIFUSION DE ESTA CONVOCATORIA  
Mensaje de: Txus Garcia - 05/07/2006 20:18:01

DISTRITO VISUAL    
DISTRITO VISUAL BCN DV PUBLICIDAD Producciones fotográficas para publicidad y editorial DV PEOPLE Reportajes fotográficos 
personalizados. Asesoramiento de imagen: maquillaje + peluquería + estilismo DV URBAN Nuevas tendencias en fotografía, moda y 
retoque digital. Reportajes de los eventos más innovadores. Visita nuestra web www.distritovisual.com  
Mensaje de: DISTRITO VISUAL - 29/06/2006 10:43:11

Páginas:    1 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



   

   
 

BARRIBROSSA 2007 
 BROSSA ESPAI ESCÈNIC, 10 ANYS - JOSEP PALAU I FABRE, 90 ANYS 

              Del 16 al 22 d’abril 
 
 

       
 
 
 
 
 
Amb el suport:  
Districte de Ciutat Vella, Institució de les Lletres Catalanes, Societat General d’Autors, Fundació 
Palau i Fabre, Centre Cívic Convent de Sant Agustí, Museu Picasso, Círculo de Lectores. 
 
Amb el patrocini de: Cerveses Moritz  

 



 

 
       
                             

 
Dia  21 d’abril  a les 18 h  
Entrada Gratuïta 
 
SÓC COM SÓC I NO VULL SER MODEL DE RES. 
 
Acció poètica brossiana de carrer al voltant de la creació, la quotidianitat 

l’absència de models. 

 
Direcció: Txus Garcia  

Performer i artista visual: Eddie (J. Bermúdez) 

Artista plàstic: Pedro Javier Alba  

Escriptors de grafit i collage: Damià Cordoba  i Olga    Ruiz  

Intèrprets: Jordi Roig, Arantxa Ruiz, Rubén Moral, Tàsia Trigo, Txus Garcia,   

                  Laura Gutiérrez, Carla Arriola. Paula Ustarroz (cello) 

Producció tècnica i coordinació: katalitza.com 

Gestió i promoció: Ajuntament de Tarragona 

 
En una barreja impossible de la poesia escènica i els versos de Joan Brossa, els 

membres de La Pell del Llavi afronten, mitjançant la fusió de les arts visuals, 

escèniques, performàtiques, musicals i plàstiques, la recerca de la quarta dimensió 

del poema: transformistes, visionaris, misèries, capellans, rics, obrers i strippers. 

Una voràgine d’accions i sensacions aparentment sense sentit, però impregnades 

de màgia, joc escènic, poesia i quotidianitat. 

La plataforma de joves creadors La Pell del Llavi, una iniciativa creada i liderada 

per l'Ajuntament de Tarragona, ha agafat entitat pròpia com a moviment cultural a 

les comarques de Tarragona. 
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GAUBANÇA (goig, joia, jovialitat)
Cia.Dei Furbi. Dir.Gemma Beltran. Amb Oscar Bosch, Toni Viñals, Roger Julià, Marc Vilavella, Elia Corral,
Eva Cutura, Laura López i Nerea de Miguel (violoncel·lista). 
Madrigals d'amor a capel.la, un vespre de primavera, l'engany descarat i l'acudit agosarat. Una trama impos-
sible que va de l'absurd a les befes. El Renaixement i la cultura carnavalesca, la tradició de fires i les obsce-
nitats de la comèdia llatina i grega.

PALAU I FABRE I L'ALQUIMISTA
Toti Soler i Cinta Massip.
Les melodies i harmonies de Toti Soler i la veu de Cinta Massip desplegant els diferents registres del poeta
en una alquímia intensa i emocionant.

HOMENATGE A PICASSO, de J. Palau i Fabre.
Carme Sansa i Joan Albert Amargós (piano)
Un recorregut per la història i la pintura de Picasso: El 1900, l'època Blava, l'època Rosa, la Guerra, la Pau.
A partir d'un espectacle de cabaret. Un clàssic del music-hall barceloní. 

BROSSA CABARET
La tradició del cabaret alemany i el music-hall barceloní. Les arts parateatrals. Els referents de Joan Brossa,
de  Sebastià Gasch...
Circ: Cia.Els Excèntrics. Amb Marceline, Sylvestre i Zazos. Els clowns que s'adrecen al cor i a la intel·ligència. 
Titelles: L'afrau de Josep Palau i Fabre. Cia.La Puntual. Dir. Eugenio Navarro. Titellaire: Xesco Quadras
amb Ilu Sancho. Un divertiment per a titelles. Una peça inèdita del poeta.
Màgia: Hausson. El mag que ha retornat a l'il·lusionisme la seva dimensió poètica.

TEATRE DADÀ
EL PARANY DE MEDUSA, Text i música d'Erik Satie. Traducció: Sabine Dufrenoy.
Cia.Cambalache. Dir.Josep Garrido. Amb Nausicaa Bonnín, Carles Arquimbau, Josep Seguí, Enric
Rodríguez, Mariano Camarassa (piano) i Terese Serrat (ballarina).
Una anticipació al millor teatre dadaista dels anys 20 del que el propi Satie diu: "aquí tenim una peça de fan-
tasia... una broma. Una mena de retrat... És fins i tot el meu retrat... un retrat de cos sencer".

LLETRESALBROSSA. POESIA EN ESCENA
PÈL AL PIT, de Blai Bonet.
Cia.Corcada Teatre. Dir.Joan Fullana. Amb Xavier Frau, Joana Gomila, Joan Tomás Martínez i Gori Matas
(acordió).
Blai Bonet, nen, adolescent. Blai Bonet contra tots els que el volen fer un home com Déu mana.

LLETRESALBROSSA. POESIA EN ESCENA
VERDAGUER - PALAU, CARA A CARA
Amb Anna Maluquer i Josep Maria Cols (música).
Dos poetes que s'encaren a la fam i a la virginitat, a la fe i a la decepció vital, a l'enveja i a la solitud, a la
joventut i a la mort.

TEATRE EMERGENT.ÀREATANGENT
MATANT LES HORES, de Rodrigo García.
Direcció i traducció: Elies Barberà. Amb Marta Montiel i Elies Barberà. 
Una història de desesperació, agonia, soledat. Tanmateix un viatge cap a la llibertat.
KNOCK-OUT COMPTE ENRERE, de Raquel Tomàs.
Dir.Mercè Vila Godoy. Amb Jonatan Minaya, José Pérez, Maria Ribera i Neus Bernaus
Entro al ring, sona la campana, peus en movimient, músculs tensos. Violent, molt violent, m'aixeco, caic i no
recordo res més. Un espectacle que parla de la capacitat i la incapacitat de la memòria.

LLETRESALBROSSA. POESIA EN ESCENA
DE PALAU I FABRE, DE BROSSA /  DE BROSSA, DE PALAU I FABRE
Núria Candela i Eduard Iniesta (música i cant).
De l'esser únic / que sóc emana / la multiplicitat - Els mots se'm moren dins/ i jo visc en les coses.

DUET, de Xavi Bobés.
Cia. Playground. Amb Xavier Bobés, Julià Carboneras i Albert Coma.
Jo de gran vull ser un personatge de cinema mut. Espectacle de teatre visual. Música, dansa, ombres. El cos
com a escenari. 

LLETRESALBROSSA. POESIA EN ESCENA
PERLES. CASASSES DIU VERDAGER I LLULL
Enric Casasses
Una interpretació "segle XXI" de poemes en vers de Verdaguer del segle XIX amb poemes en prosa del "tret-
ze". Confluències entre un poema de 1800 i un del 1200,  tots dos de la mateixa llengua. Un cas únic en la
història de la poesia. 

ELS ANTECEDENTS DE L'ABSURD
A L'OMBRA DE LA FONDALADA, de Synge.
Cia.Trama Teatre. Dir.Albert Mestres. Amb Josep Puig, Carme Paltor, Isaac Serrano i Ramon Carbó. Una
vall de les muntanyes d'Irlanda. Humor negre, tensió, dramàtica creixent de la crueltat i l'absurd beckettià. Per
primer cop en català, una obra del fundador del teatre irlandès  contemporani.

LLETRESALBROSSA. POESIA EN ESCENA
SALVATGE COR, d’Albert Roig.
Amb Albert Roig, Krishoo Monthieux, Marc Egea, Dionís Escorsa, Alba Pujol, Silvia Sant Funk. 
Producció de Samuel Alegria. 
Un homenatge desvergonyit i pervers a Ovidi i a Aretino que tan bé  van cantar a Venus "la deessa del cor
salvatge".

PALAU I FABRE, MITE, LLIBERTAT I SEXE.
Tres directors d'escena, dotze actors, tres escriptors i tres artistes plàstics davant de l'obra de Palau i Fabre.
Mite: La Caverna, de Palau i Fabre. 
Dir.Lluís Solà.  Ajudant dir.Carles Fernández. Amb Pere Angles, Quim Lecina, Mercè Miró i Carles Sales.
Disseny de màscara: Iago Pericot.
Parla: Vicenç Altaió. Videoart: Ester Xargay.

Llibertat: Mots de ritual per a Electra, de Palau i Fabre. 
Dir.Mercè Vila Godoy. Amb Maria Ribera, Àlvar Triay, Lluïsa Castell, Albert Pçerez i Oriol Riart (música).
Parla: Lluís Permanyer. Videoart: Francesca Llopis amb col·laboració de Jaume Sisa i so de Bàrbara Held.

Sexe: La confessió o l'esca del pecat, de Palau i Fabre.
Dir.Pere Planella. Amb Mercè Estrada, Teresa Canas i Albert Alemany.
Parla: Monika Zgustova. Videoart: Margarita Andreu.

TRES DONES MIREN PALAU I FABRE
Tres artistes plàstics. Tres videoarts. Tres poetesses de la imatge en moviment "llegeixen" La Sabata de Palau
i Fabre. Artistes: Ester Xargay, Francesca Llopis i Margarita Andreu.

PALAU I FABRE I BROSSA AL CARRER
PALAU I FABRE A L'ASFALT
Araquí. Laboratori Internacional de creació a l’espai públic.
Codirecció: Berta Tarragó i Manel Pons. 
Aperitiu alquímic performàtic-espàsmic i musical: Palau a l’asfalt al Pla d’Allada Vermell.

SÓC COM SÓC I NO VULL SER MODEL DE RES.
Cia.La pell del Llavi. Dir.Txus García. Amb Jordi Roig, Arantxa Ruiz, Rubén Moral, Tàsia, Eddie, Pedro Javier
Alba, Damià Cordoba, Olga Ruiz, Laura Gutiérrez, Carla Arriola i Paula Ustarroz.
Una barreja impossible de la poesia de Joan Brossa. Transformistes, visionaris, comunicadors de l'impossi-
ble, misèries humanes, capellans, rics i strippers.

TEATRE DE CARRER, de Joan Brossa.
Cia.Els Pirates. Dir.Adrià Aubert. Amb Laura Aubert, Bernat Cot, Núria Cuyàs, Llorenç Gonzalez, Robert
González, Laura Pau, Lluna Pindado, Montse Ribot, Pere Cowley (música).
Petites històries de veïns, comuns i extravagants. Músics i vagabunds, escales i marquesos, balcons i carnes-
toltes, barrets i celoberts. 

KLUB DE LECTURA DE CCCB
ELS POEMES DE L'ALQUIMISTA, de J. Palau i Fabre.
Una sessió dedicada a la reflexió entorn de l'Alquimista.
Presenta: Pep Paré. Recital: Fina Rius.

MUSEU PICASSO
dl. 16 d’Abril: 19 h.
Entrada gratuïta

dc. 18 d’abril: 19 h.
Entrada gratuïta

dc. 18 d’abril: 20,30 h.
Entrada gratuïta

dj. 19 d’abril: 20 h.
Entrada gratuïta

CONVENT DE SANT AGUSTÍ
dt. 17 i dc. 18 d’abril: 21h.
Preu: 12 €

dc. 18 d’abril: 19 h.
Entrada gratuïta

dj. 19 d’abril: 19 h.
Entrada gratuïta

dj. 19 d’abril: 21 h.
Preu: 12 €

dv. 20 d’abril: 19 h.
Entrada gratuïta

dv. 20 d’abril: 21 h.
Preu: 12 €

ds. 21 d’abril: 19 h.
Entrada gratuïta

ds. 21 d’abril: 21h.
Preu: 12 €

dg. 22 d’abril: 19 h
Entrada gratuïta

SGAE
dc. 18 d’abril: 20 h
Entrada gratuïta

dv. 20 d’abril: 20 h
Entrada gratuïta

ds. 21 d’abril: 19 h
Entrada gratuïta

CÍRCULO DE LECTORES
dl. 16 d’abril: 14 h
Entrada gratuïta

PLA D’ALLADA VERMELL
ds. 21 d’abril: 13 h
Entrada gratuïta

ds. 21 d’abril: 18h
Entrada gratuïta

MUSEU TÈXTIL
dg. 22 d’abril: 18h
Entrada gratuïta

CCCB
dj. 19 d’abril: 19h
Entrada gratuïta

BARRIBROSSA 2007 ofereix un recorregut per nous territoris de la poesia, de l'irrepresentable, de la transgressió dels
cànons, de l'escena intergenèrica i de les avantguardes digerides que va des d'una interrogació de la realitat fins a la sim-
ple activitat lúdica i festiva. Un conjunt d'espectacles i accions de creadors d'ara i avui formen part del frondós univers
brossià. 

Senyores i senyors, sigueu benvinguts a BARRIBROSSA. La seva activitat tracta d'arrencar alguna espina del nostre ambient tea-
tral quotidià, i de tornar a la llum certes coses oblidades. BARRIBROSSA vol fer esclat on canta massa el silenci encara que, a
vegades s'emperruqui i es mudi de roba.

Joan Brossa

Que l'any 2000 jo deixi de ser un marginat de l'escena catalana. Aquest és el missatge que vaig escriure en un paper i que un glo-
bus, llençat des de La Pedrera, s'endugué cel enllà a les  acabales  del segle XX. Hermann Bonnín va respondre prest  al meu mis-
satge. Miracle? Màgia? Sort? Bruixeria? Que per molts anys segueixis practicant les mateixes arts!

Josep Palau i Fabre

BARRIBROSSA 2007
BROSSA ESPAI ESCÈNIC, 10 ANYS - JOSEP PALAU I FABRE, 90 ANYS

BARRIBROSSA2007: 
Producció: Mariona Castells
Comunicació i Imatge: Verònica Arenas

Amb la col·laboració de :



MUSEU PICASSO CONVENT DE SANT AGUSTÍ          SGAE 
Montcada 15-23 Comerç 36                          Passeig  Colom 6

CCCB PLA D’ALLADA VERMELL MUSEU TÈXTIL
Montalegre 5 Pla d’Allada Vermell  Montcada 12

CÍRCULO DE LECTORES
Trav. de Gracia 47

CONVENT DE SANT AGUSTÍ 

Amb el suport de: Districte de Ciutat Vella, Institució de les
Lletres Catalanes, Centre Cívic Convent de Sant Agustí, Museu
Picasso, Societat General d’Autors (SGAE), Círculo de Lectores.

POSTTEATRE...
La poesia de l'irrepresentable, l'escena intergenè-
rica, la transgressió  dels cànons, les avantguar-

des digerides, les veus del ventríloc... 
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BARRIBROSSA 2007
BROSSA ESPAI ESCÈNIC, 10 ANYS - JOSEP PALAU I FABRE, 90 ANYS

www.espaibrossa.com

Amb el Patrocini de:



                                                       
 
 
 
 

 
Cerveses Moritz i el BARRIBROSSA 2007 

 
Cerveses Moritz S.A., seguint la seva línia d’impulsar activitats artístiques i 
vincular-se al món de la cultura i a la ciutat de Barcelona, patrocina i participa 
activament en el BARRIBROSSA 2007, que commemora enguany els 10 anys del 
Brossa Espai Escènic i els 90 anys de Josep Palau i Fabre desplegant un conjunt 
d’activitats en el marc d’alguns espais més emblemàtics de la ciutat. 
 
Els espectacles patrocinats per la MORTIZ 
La participació de Cerveses Moritz es centra en el BARRIBROSSA 2007 i,  
específicament, en el suport i patrocini  d’un conjunt dels espectacles que s’hi 
programen. El dijous 18 d’abril el BROSSA CABARET, un espectacle que integra 
la tradició del cabaret alemany i el music hall barceloní, des dels referents de Joan 
Brossa i Sebastià Gasch, amb circ, màgia i l’estrena absoluta de l’obra L’Afrau de 
Palau i Fabre escrita per a titelles. Tot això en el marc incomparable del Museu 
Picasso de Barcelona. El dissabte 21 d’abril, el Pla d’Allada Vermell, on està ubicat 
el Brossa Espai Escènic, es convertirà en l’espai Moritz, en el que s’hi programaran 
espectacles i performances de carrer per a tothom. A les 13 hores l’espectacle 
PALAU I FABRE I BROSSA A L’ASFALT, amb la companyia Araquí. Una 
actuació seguida d’un aperitiu alquímic, performàtic-espàsmic i musical. I finalment, 
el mateix dia a les 18 hores, l’espectacle SÓC COM SÓC I NO VULL SER MODEL 
DE RES de la companyia La pell del Llavi. Una barreja impossible de la poesia de 
Joan Brossa, transformistes, visionaris, comunicadors de l’impossible, misèries 
humanes, capellans, rics i strippers. 
 
Una tornada de la Cervesera Barcelonina amb un clar vincle cultural 
Amb aquestes iniciatives, Cerveses Moritz segueix mantenint la seva estreta 
relació amb la ciutat amb la finalitat de recuperar i enriquir el patrimoni cultural, 
gastronòmic i arquitectònic del seu entorn.  
 
Les activitats realitzades des de la seva tornada ara fa quasi tres anys han estat 
molt diverses. En primer lloc destaca la coproducció, juntament amb l'acreditat 
director de cinema català Bigas Luna, de la vídeo instal·lació “Gaudir Nouvelle-
Espais Comuns”, en la qual l'artista plasma la seva particular visió de la ciutat, 
vinculant l'obra dels arquitectes Gaudí i Nouvel, creadors dels dos edificis més 
emblemàtics de Barcelona, a partir de diferents escenes protagonitzades pel 
mateix Jean Nouvel. 




	Vinealapell_Foto Laura Gutierrez.jpg
	publics 15.pdf
	premsa5.pdf
	premsa4.pdf
	premsa6.pdf
	ACCIONS BROSSIANES.bmp
	REPUBLICA2.bmp
	SALUT LABORAL.bmp
	ST JORDI 06.bmp
	ST JORDI 06-2.bmp
	Top.bmp

	Podcasts i accions brossianes.pdf
	publics 13.pdf
	publics 14.pdf
	tandem reus tgna_07.pdf
	publics nov 5.pdf
	publics nov 7.pdf
	publics nov 8.pdf
	publics nov 10.pdf
	publics nov 32.pdf
	publics 29.pdf
	69 25.pdf
	premsa7.pdf
	premsa8.pdf
	premsa9.pdf
	premsa.pdf
	premsa2.pdf
	premsa3.pdf
	Dossier Internet.doc
	Acción poética 
	De Wikipedia, la enciclopedia libre 
	 

	9.18.2006 
	La Pell del Llavi  



	Dossier La Pell del Llavi a BarriBrossa.pdf
	BARRIBROSSA07 1.pdf
	BARRIBROSSA07 33.pdf
	programa 1.pdf
	programa 2.pdf
	BARRIBROSSA07 4.pdf

	La Pell del Llavi_Foto Laura Gutierrez.jpg



