L'Aula de Música i Teatre Musical (escola Associada a la UNESCO) inaugura
aquest mes de març el quart cicle de Contrapunt poètic. La poesia és el so amb
paraules, el ritme en la mètrica i el sentiment estètic de l'anima. Contrapunt
poètic vol ser l'espai dins de l’imaginari col·lectiu on la poesia, la música, la dansa
i la pintura conflueixin, tot recordant moments d’explosió creativa com els de Dau
al Set o els del Hot Club en els Salons de Jazz en la postguerra, a la Barcelona
dels anys 50. En aquest camí ens acompanyaran poetes, escriptors, rapsodes,
músics, escultors, pintors i ballarins cada primer dijous de mes per compartir la
creativitat del segle XXI en un espai emblemàtic, de la mà de Marta Pérez i Sierra
coordinadora del cicle.

Tota llengua té la seva poesia i cada ser humà té les claus de la seva pròpia
poètica. Tant si és en formes simples com ornamentades, la poesia capta els
aspectes de la experiència humana més difícils de traduir. La poesia expressa allò
inefable que constitueix el fons comú del misteri humà.
...
La poesia es una veu que ressona arreu, sense frontera ni barrera. És un mitjà de
correspondència, de coneixement i descobriment del proïsme. Fem-ne també una
nova drecera vers la pau.
—Missatge de la Sra. Irina Bokova. Directora General de la UNESCO amb motiu
del Dia Mundial de la Poesia 21 de març de 2010

Contrapunt poètic
Tots els primer dijous de mes a les 19:00 h:
* 2 de març - Inauguració:
Dins els actes en commemoració de la Dona Treballadora (8 de març) i com a
“pròleg” de la Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat.
Els homes de l’ARC: Joan Opi, Ferran d’Armengol, Miquel Santaeulalia i
Ferran Planell.
I l’espectacle poètic "Amb els peus descalços" amb poemes de l’Helga Simon
Molas i la música de Clara Aguilar.
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* 23 de març – dijous – a les 20 h. Setmana de la poesia
“Contrapunt Poètic es mou”
Tast de vins i poemes, amb Carles Mira, el poeta Eduard Sanahuja i el cantautor
Toni Casanovas (20 h- Restaurant 08980)

* 20 d’abril – Especial Sant Jordi
Amb els poetes Josep Maria Sala-Valldaura, Francesc Prat i Ricard Mirabete
I l’actuació del cantautor Toni Casanovas

* 3 de maig – dimecres (canvi excepcional)
Amb les poetes Mònica Miró Vinaixa i Raquel Estrada
Mònica Miró Vinaixa presenta el seu llibre d’epigrames Perennia. la persistència
en la paraula, veus de pedra que ressonen encara, després de tants segles que
fossin gravades per fer els homes i les dones una mica menys moridors.
Raquel Estrada

* 1 de juny
Cadències enVers (Onix edicions)
enVers, és un grup de sis poetes i amics, barcelonins, amb obra pròpia cada un
d’ells, i reconegut prestigi. Com a grup, i motivats pel plaer de compartir, es
decideixen a publicar aquest recull de poemes dedicat al temps i a la seva
cadència. Ple de ritme, de batecs, i d’amor per la poesia. Els components del grup
són: Alexandre Tornabell, Esperança Castell Rodriguez, Josep Cuello
Subirana, Marisa Olivera, Mercè Voltas i Mireia Farriol.
Amb la cantautora Lidia Uve
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* 5 d’octubre / 16 de novembre
Recital poètic amb el poeta Lluís Lucero, Rosa Cullell i Antoni Casals.
Amb l’actuació musical de Genís Lleopart a la guitarra

* 2 de novembre
Dins els actes dedicats al Dia Internacional contra la Violència de Gènere (25 de
novembre)
Els poetes Joan González, Jordi Martí Ruiz i Susanna G. Turigas.
Aquest 2 de novembre estava programat en Domingo Sánchez Castelló que
malauradament ens va deixar el passat 13 de novembre.
Llegirem poemes d'en Domingo Sànchez: En Joan Opi i jo, i totes aquelles
persones que li vulguin oferir un homenatge pòstum.

	
  

* 7 de desembre
Cloenda del quart cicle
Amb la presència de la Dra. Laura Borràs
Laberint d’Ariadna
Clausura del cicle amb els poetes Miquel Lluís Muntaner, Pura Salceda i Josep
Anton Soldevila.
Amb l’actuació musical d’alumnes de l’Aula.
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Col·laboren:
Lourdes Borrell, directora de l’Aula
Pere Borrell, professor de l’Aula, il·lustrador i escenògraf
Lluís Rueda, pintor
Alumnes de l’Aula de Música i Teatre Musical
“Les poetes culinàries”: Ramona Cantó y Mari Paz Cantó
Aula de Música i Teatre Musical
c/ Laureà Miró, 41 – Sant Feliu de Llobregat
Amb el suport de

http://www.aulademusicaiteatre.com
www.martaperezsierra.com

www.lletrescatalanes.cat

http://associaciorelataires.blogspot.com.es/
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