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Organització:

Amb la col·laboració de:

Divers
Poetes de la veritat
Aquest any encetem una nova edició amb la voluntat 
de fer arribar la poesia contemporània a la gent de casa 
nostra. Volem que l'escolteu, que us deixeu seduir per 
les seves paraules, perquè la màgia de la paraula parlada 
és també una font de plaer enriquidora.
 Aquest any tenim moltes novetats: poesia per a les 
famílies, poesia dels més joves que empenyen amb força 
o poesia urbana amb aires més trencadors. Volem que 
passegeu pel nostre patrimoni literari amb la ruta 
literària de Francesc Pujols, treballada per la Fundació, 
i que assaboriu la poesia Federico García Lorca, poeta 
insigne de la nostra època, amb motiu de l'aniversari 
del seu naixement.
 Tal com diu Montserrat Abelló, una dona que ha 
construït un edifici poètic conegut i reconegut "en la 
poesia dic la meva veritat". Volem que descobriu les 
veritats dels poetes. Us convido, doncs, a viure el Divers 
com ho faria ella quan diu: "Visc i torno / a reviure / 
cada poema, / cada paraula. / Estimo tant / la vida / 
que la faig meva / moltes vegades".

Sergi Corral Baron
Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni



12.00 h Cal Nicolau
Divers familiar: 

Una de poemes... 
A càrrec de Martina Escoda, poeta, 

un viatge pel món màgic de les paraules, acompanyada 
de la guitarra de Francesc Bombí, músic i poeta amb la 

participació de Clara Esteve i Montserrat Franco, 
guanyadores del Premi Vila de Martorell. 

18.00 h Cal Nicolau
Inauguració de l’exposició 

“Aplicacions i xarxes socials”,
de Laura Sánchez, guanyadora del premi de poesia 
visual del Premi Vila de Martorell d’aquest any amb 

la presència de l’autora.

18.30 h Cal Nicolau
Recital: Viaje a García Lorca

Amb motiu dels 120 anys  del seu naixement, llegim els 
poemes més emblemàtics, amb la col·laboració del Tim 

Teatre de Martorell, acompanyats de la música de 
Manuel Forniés, guitarrista, i dirigits per Josep Díaz. 

19.30 h Cal Nicolau
Veus poètiques joves

Oriol Sauleda i Maria Sevilla ofereixen un recital d’algunes de 
les estrofes dels seus poemes com estampes i ràfegues d’imatges.

12.00 h
Sortida des de la plaça de l’Església
Ruta literària 
de Francesc Pujols
Un passeig pels llocs on va viure el filòsof 
de la Torre de les Hores amb la Fundació 
Francesc Pujols. Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca abans del 20 de setembre.

19.30 h Cal Nicolau
1, 2, 3… Poetry Slam
Daniel Orviz i Crisal ens presenten, en un format àgil i dinàmic, 
la poesia urbana que camina entre la paraula i l’escena.

18.30 h  Cal Nicolau
Brindis de tres poetes
Ricard Garcia, Sònia Moll, i Jordi Llavina 
ens conviden a ser espectadors de la seva 
autodescoberta personal.

Dissabte
22 de setembre

Diumenge
23 de setembre 

Dibuixem els versos
Els aparadors de les botigues del Fem Vila prenen 

força amb les il·lustracions poètiques als vidres.

Degustació de cava per gentilesa de 
Juvé & Camps els dies del Divers

Aplicacions i xarxes socials, 
de Laura Sánchez

Exposició de la seva obra que opta per una altra 
forma d’expressió poètica, el poema visual, 

que incorpora la imatge plàstica a les grafies 
i les paraules. 

Cal Nicolau. Del 17 al 28 de setembre, 
de dilluns a divendres, de 17.00 a 21.00 h i 

el dissabte i el diumenge de 18.00 a 21.00 h.

...i a més


