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oct. - des. 2014
ACVIC
C. Sant Francesc, 1
TEATRE ATLÀNTIDA
Sala Joaquim Maideu
C. Francesc Maria Masferrer, 4
TEMPLE ROMÀ
Carrer del Pare Xifré, s/n
EL GRAVAT
C. Sant Miquel dels Sants, 19
CCVIC CAN PAU RABA
C. Raval Cortines, 24
UVIC. MASIA TORRE DELS FRARES.
Sala Segimon Serrallonga.
C. Perot Rocaguinarda, 17

COORDINACIÓ:
Montse Caralt, Marc Comas, Anton Granero, Víctor Sunyol, Cris Uriel.

HO ORGANITZA:

eumo_dc.cat

Per a la literatura catalana
Joan Vinyoli representa la
introducció d’un aspecte
fonamental de la tradició
poètica europea. L’afirmació de
Rilke «La poesia no és cosa de
sentiments sinó d’experiències»
l’incità a l’escriptura. De
formació autodidacta, el
coneixement de Rilke (de qui
féu excel·lents versions) i Riba,
als quals s’afegiren després
Hölderlin i Shakespeare,
determinà una sòlida vocació
poètica, entesa en els termes
de la poesia metafísica del
Romanticisme alemany i del
Postsimbolisme:
el poeta ha de lliurar-se a
l’emoció lírica, en la qual, pel
llenguatge, esdevé present
l’ésser.
Vinyoli és, sens dubte, la figura
cabdal de la poesia catalana
contemporània.
En el centenari del seu
naixement, amb Vic a Vinyoli
diverses entitats de la ciutat
commemorem l’esdeveniment i
celebrem la seva obra.

s’ha tornat una
taca de silenci lilós
que ja no esquinça
cap lladruc

vinyoli

HI COL·LABORA:

oct. - des. 2014
Del 6 de maig al 12 de juny de 2011

DIVENDRES 10 d’octubre
19 h – ACVIC

DIMECRES 29 d’octubre
20.30 h – TEATRE ATLÀNTIDA

DISSABTE 22 de novembre
22 h - CASINO DE VIC

Inauguració de l’exposició
Joan Vinyoli, del blau de la paraula,
de Jordi Sarrate.

Vinyoli per Vinyoli. Lluís Soler.

Díptic d’Amors. Víctor Obiols (veu)
i Olga Benito (arpa).

Del 10 al 31 d’octubre
Jordi Sarrate, que havia col·laborat amb
Vinyoli en alguns projectes editorials i
teatrals, exposa obra recent a partir de
poemes de Joan Vinyoli.
DIJOUS 23 d’octubre
20 h – TEMPLE ROMÀ

La paraula de Joan Vinyoli, a càrrec
de Lluís Solà.
Lluís Solà, poeta i crític literari,
director de Reduccions, disserta
sobre l’obra de Vinyoli i el seu lloc
en la literatura catalana i universal.
Obrirà l’acte Jordi Llavina, comissari
de l’Any Vinyoli.
DISSABTE 25 d’octubre
10 h – CCVIC CAN PAU RABA

La poesia de Joan Vinyoli, a càrrec
de Pilar Cabot.
“He caminat fins arribar al profund”,
sessió monogràfica sobre el poeta.

Presentació introductòria a càrrec de
Víctor Sunyol (19.30 h).
Lluís Soler presenta una lectura despullada
i directa de l’obra de Joan Vinyoli on el
poeta ens parla del seu sentit de la vida,
de la paraula i de la mort. Una hora abans,
hi haurà una introducció al poeta i a
l’espectacle per part de Víctor Sunyol.
DILLUNS 3 de novembre
19:30 h – EL GRAVAT

Poetes llegeixen Vinyoli.
Veus properes homenatgen Vinyoli llegint
els poemes que ells mateixos n’han escollit.
Es comptarà amb la presència de Biel
Barnils, Montse Caralt, J. Casadessús (K
100), Pep Paré, Ramon Boixeda, Jaume Coll,
Núria Armengol, Roger Canadell i Gabriel
Salvans.
DIVENDRES 7 de novembre
20 h - CASINO DE VIC

Inauguració de l’exposició Vinyolejant,
de Marina Raurell.
Del 7 de novembre al 6 de desembre
L’ull de Marina Raurell capta perspectives
de diferents persones en l’acte de llegir
Vinyoli.
DIMECRES 19 de novembre
20 h - CASINO DE VIC

Tres poetes amb Vinyoli de fons.
 res poetes, Roger Costa-Pau, Antoni
T
Clapés i Víctor Sunyol, parlen
de la relació de la seva obra amb
la de Vinyoli i llegeixen poemes
que la il·lustren.

El poeta i músic Víctor Obiols (Bocanegra)
recita el Llibre d’amic i els Cants d’Abelone
acompanyat de l’arpista Olga Benito.
DIJOUS 27 de novembre
20 h - CASINO DE VIC

Tertúlies poètiques: Passeig
d’aniversari. Amb Francesc Codina.
En la programació de les tertúlies
poètiques que organitza Biel Barnils,
Francesc Codina presentarà el Llibre
de Vinyoli Passeig d’aniversari i se’n
farà un col·loqui.
DIMECRES 3 de desembre
19 h - UVIC- SALA SEGIMON SERRALLONGA

Vida Vinyoli.

Recital de poesia. És una selecció de
poemes de tota l’obra de Vinyoli feta per
Feliu Formosa i Cinta Massip.
Amb música original de Joan Alavedra.

juDIJOUS 11 de desembre
20 h - CASINO DE VIC

La bastida dels somnis. Club de lectura
de la UVic al Casino.
El Club de Lectura de la UVic dedica la
sessió al llibre La bastida dels somnis.
Vida i obra de Joan Vinyoli. El seu autor,
Pep Solà, mantindrà una conversa amb
el professor Pep Paré, moderada per Biel
Barnils.

