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és només intel·ligent no és ni
“Eltanque
sols intel·ligent.
”

la llibertat, la nostra llibertat
“Només
personal, complaurà el nostre esperit.
”

paraules importen molt poc, si
“Les
no porten, a curt termini, a una acció
contra el poder.
”

–i cada dia que passa ho
“Crec
veig més clar—que el diàleg amb

Madrid és impossible, el Madrid
d’ara, d’ahir, de demà i de sempre.

”

ANY
espriu
a vic

Organitza

Coordina

Enguany fa cent anys del naixement de Salvador Espriu i, per commemorar-ne l’obra i la figura, el Govern de la Generalitat ha designat
el 2013 com a “Any Espriu”.
Des de Vic, amb la voluntat de sumar-nos a aquesta commemoració,
hem organitzat una programació que compilarà propostes de diversos
formats, gèneres, estils i disciplines amb Espriu com a origen i punt
de partida.
L’origen serà Espriu, i el destí la ciutat en tota la seva dimensió. Precisament per això i també com a conseqüència, aquesta programació és
el resultat del treball conjunt d’una vintena d’entitats de la ciutat que
el Casino, primer i principal impulsor, ha sabut imbricar i implicar per
una causa comuna: Espriu.
L’objectiu d’aquesta programació no és altre que el de vindicar Espriu,
acostar-lo a tothom, fer-lo assequible, assumible, a l’abast; que serveixi
en definitiva per fer-nos a tots més rics, savis i sensibles.
Difondre Espriu. Impulsar Espriu. Rellegir Espriu. Veure Espriu des de
diverses perspectives, des de noves visions, des de mirades diferents.
Vestir aquelles “poques paraules despullades” que Espriu ens va llegar
i que avui tanta falta ens fan.
Joan López Carol
Segon Tinent d’Alcalde
Regidor de Cultura i Ciutadania
de l’Ajuntament de Vic
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Exposicions

Visions d’Espriu. Artistes homenatgen Espriu
11 oct. - 30 des. Casino de Vic
Inauguració: 11 oct. 20h.

Des d’H, Associació per a les Arts Contemporànies i el Casino de Vic, s’ha
proposat a artistes de diferents disciplines la interpretació o glossa d’un
text, una frase, una obra o un aspecte de Salvador Espriu concretada en un
suport sempre de la mateixa mida. Una regularitat formal per a una gran
diversitat de llenguatges, idees i mètodes, com diversos són els aspectes
de l’obra espriuana.
Organitza: H. Associació per les Arts Contemporànies i Casino de Vic

Aspirar Aspriu. Artistes espriuegen
18 oct. - 17 nov. El Gravat

Artistes de diferents disciplines espriuegen en una exposició col·lectiva a
partir de l’Espriu menys espriu, més quotidià i més sorprenent.
El dia de l’obertura, a les 8 del vespre al restaurant l’Atlàntida, tindrà lloc
una acció a partir d’aquests textos.
Organitza: El Gravat | Atlàntida Restaurant

Espriu Gràfic. Visió gràfica de textos d’Espriu

“

Brilla, dins l’únic
coneixement del negre,
l’or del meu somni.

”

31 oct. - 30 nov. Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Inauguració: 31 oct. 20h.
A partir de cites de Salvador Espriu, alumnes dels cursos de Disseny Gràfic
de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic han elaborat cartells que
des de diferents estètiques i diferents perspectives il·lustren, interpreten
o proclamen el text i la seva idea. Una exposició variada i heterodoxa en
què el concepte troba realització en el disseny gràfic.
Organitza: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
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Mirem Espriu. Poètica Còdex

8 nov. - 29 des. Museu de l’Art de la Pell
Inauguració: 8 nov. 19h.
Poètica Còdex és un col·lectiu de set artistes plàstics, format per Marta
Balaguer, Marina Berdalet, Nedda Bonini, Manuela Candini, Montse
Ginesta, Eva Figueras i Marian López, que treballa en la creació de noves
aportacions en llibres d’art. Aquesta proposta vol homenatjar i divulgar
l’obra de poetes clàssics i contemporanis que d’una manera ininterrompuda,
durant més de nou segles, han mantingut recerca, qualitat i fidelitat a la
llengua catalana.
Més informació: http://poesiaillibres-art.blogspot.com.es/
Organitza: UVic. Universitat de Vic i Museu de l’Art de la Pell

?lit
Mai no et preguntis
“qui
ets. A cada

moment canviaries
dins el mirall.
Defuig els ulls que saben.

”

pou a l’altre
“D’un
de la nit, som profunda
set de font clara.
”

Un fragilíssim
“cristall,
la prima vida
de les paraules.
”
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literATURA

La paraula de Salvador Espriu.
25 d’oct. Temple Romà. 20h.

A càrrec de Lluís Solà, director de la revista Reduccions
Organitza: Patronat d’Estudis Osonencs i Reduccions

Monogràfic Espriu. Conèixer, comprendre i
compartir obra i itinerari personal.

26 d’oct. CCVIC Can Pau Raba. De 10h a 14h i de 16h a 20h
A càrrec de Pilar Cabot. Recorregut per l’itinerari personal i per l’obra
poètica, teatral i en prosa. Comentari de material audiovisual sobre l’autor.
Lectures compartides, recitacions i tertúlia.

10 €

Organitza: Ajuntament de Vic

-

Ruta literària per Sinera

16 nov. Sortida de Vic: 8h. Tornada d’Arenys: 16h.

molt difícil
“És
de trobar qui comprengui
la nostra llengua.
Però tots, en mirar-te,
provaran d’escoltar-nos.

”

La Ruta literària per Sinera recorre el poble d’Arenys de Mar i lliga el
paisatge vital de Salvador Espriu amb la seva obra. La ruta serà guiada
pel Dr. Llorenç Soldevila.
Informació i inscripcions: ogc@uvic.cat.
Organitza: UVic. Universitat de Vic.

-

Espriu Cap a la pensada llum
16 nov. Biblioteca Joan Triadú. 19:30 h.

L’escriptora osonenca Pilar Cabot ens oferirà un itinerari personal i literari
que ens endinsarà en la vida i l’obra de Salvador Espriu. Un itinerari il·lustrat
per la lectura de poemes d’Espriu, a càrrec del rapsode Albert Freixer.
Entrada gratuïta.
Organitza: Biblioteca Joan Triadú
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Espriu Transparent
Club de lectura de la UVic

21 de nov. Casino de Vic. 20h.
El Club de Lectura de la UVic al Casino proposa converses amb els autors
més rellevants de la literatura actual. És obert a tothom i no cal inscriure’s
per assistir-hi. En aquesta ocasió parlarem de l’obra d’Agustí Pons, Espriu,
transparent. Moderat per Biel Barnils i amb la presència de Ricard Torrents,
primer rector de la Universitat de Vic.
Organitza: UVic. Universitat de Vic i Casino de Vic

Perquè retorna,
“quan
sóc perdut en l’ombra,
un debilíssim
record d’infant, les ales
passen sense tocar-me.

”

preu? La vida.
“Quin
Si volies pagar-lo,
la salvaries.
”

és un nou dia,
“Desperta,
la llum

del sol llevant, vell guia
pels quiets camins del fum.
No deixis res
per caminar i mirar fins al ponent.
Car tot, en un moment,
et serà pres.

”
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Cinema

Laia. Basada en la novel·la Laia, de Salvador Espriu
(Vicenç Lluch, Catalunya, 1971)
14 nov. ETC. 22h.

La pel·lícula gira al voltant del personatge de Laia, una dona marcada per
una infància difícil. El seu desig intens de voler ser com les altres dones
i l’amor total que dedica al seu fill fa que no correspongui a l’amor que li
dediquen tres homes.
Laia està basada en la novel·la homònima que Salvador Espriu va escriure
el 1932 –quan tenia 18 anys–, en la qual narrava la vida de l’enigmàtica
protagonista en un poble mariner català. Espriu, que també va col·laborar
en el guió de la pel·lícula, ens mostra la vida a la costa amb un to trist i
malenconiós. Tot i que aquesta va ser una de les primeres pel·lícules
estrenades en català durant la dictadura franquista, actualment és molt
difícil de trobar-ne còpies en llengua catalana. La seva esperada estrena va
estar envoltada de certa polèmica a causa de les critiques al guió de Vicenç
Lluch i Jaume Vidal i al fet que no va respondre a les altes expectatives
que havia despertat.
Direcció:
Guió:

Vicenç Lluch
Vicenç Lluch i Jaume Vidal Alcover a partir de la novel·la de
Salvador Espriu

Música:

Ángel Arteaga

Intèrprets:	Núria Espert, Francisco Rabal, Daniel Martin, Julieta Serrano,
Carmen Liaño, Manuel Otero

5 €, socis 4€

“

L’art: una llarga
por de camí, la porta
del fred silenci
que esdevens, quan les coses
són mar del teu naufragi.

Organitza: Cine Club Vic

”
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Se’ns atansaven
“lentes
ales del dia,
temps de bonança.
”
−Et duc a l’ample
“repòs
del parat núvol,
perquè t’hi adormis.
”
Els més sensibles
“dits
de l’orb destriaven
cançons de l’aire.
”
−Déu m’és feixuga,
“constant,
immensa falta
d’ortografia.
”
fa de guia
“ésQuiel més
cec. Alçàvem
al sol les nines.
”
14
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Música

Raimon

10 nov. L’Atlàntida. 18 h.
Al llarg de tots aquests anys, Raimon no ha deixat mai de cantar alguns dels
poemes de Salvador Espriu. Coincidint amb l’Any Espriu, vol presentar al
públic de Vic una selecció de les Cançons de la roda del temps. Completarà
el seu recital amb cançons tan conegudes com Diguem no, Jo vinc d’un
silenci i Veles e vents, fins a Punxa de temps.
Miquel Blasco, guitarra / Joan Urpinell, guitarra / Pau Domènech, clarinet i
clarinet baix / Fernando Serena, contrabaix

28-32€
Organitza: L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona

-

Concert de Santa Cecília

L’Escola de Música de Vic interpreta Espriu

20 de nov. Auditori Joan Anglada de l’Atlàntida. 20h.
L’Escola de Música de Vic s’afegeix al centenari de Salvador Espriu dedicant
el concert de Santa Cecília d’aquest any al poeta de Sinera. Alumnes i professors de l’Emvic llegiran una selecció de poemes que s’aniran intercalant
enmig de les intervencions musicals. L’homenatge es completarà amb la
projecció d’imatges i textos de l’autor.
Entrada gratuïta.

-

de sobte
“Quedem
molt xops de la vessada
sang del capvespre.
”

Arran sempre de Terra. Salvador Espriu per
ell mateix
29 nov. Casino de Vic. 22h.
Recorregut per les veus més diverses i alhora unitàries d’Espriu, un recorregut
per la vida, la mort, el país i la llengua, la identitat...
Laia Carreras, recitat i clarinet / Marcel Casellas, contrabaix i pandero quadrat
Maria Carreras, acordió / Iban Beltran, direcció de la posada en escena

16

Organitza: Casino de Vic
Entrada gratuïta
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signe
“Llibertat,
d’eterns rigors, de lluites

mal compreses.
Al fons del pou sotjàvem
brillants nombres immòbils.

18

”

19

Teatre

Si n’era un somni
Cia AlambiQ

L’espectacle és un viatge per l’imaginari de Salvador Espriu. Els espectadors
entren dins d’un somni ple d’evocacions a Sinera. Poesies musicades i fragments teatralitzats de l’obra del poeta ens mostraran com la quotidianitat
de la vida, viscuda o imaginada, és una font bàsica per a la creació artística.
Idea original i dramatúrgia: Sergi Argemí i Marta Catalan
Actors: Sergi Argemí Rodríguez, Marta Catalan Toran

9 oct. Institut del Teatre. 12.30h. i 18.30h.

Adreçat als estudiants del grau de Mestre d’Educació Primària
Organitza: UVic. Universitat de Vic

13 nov. L’Atlàntida

Sessions per a les escoles de Vic
Organitza: Ajuntament de Vic

Ara és demà, la ginesta floreix

Paral·lelismes entre Martí i Pol i Espriu. Ventall Teatre
19 oct. ETC. 22h

Coincidint amb el centenari del naixement d’Espriu i el desè aniversari de
la mort de Martí i Pol, el recital els posa de costat per explicitar els àmbits
comuns de la seva obra i el seu pensament. El recorregut acara textos dels
dos autors sobre la solitud i la mort, el jo poètic i el compromís polític.

Sota la pluja,
“arbres,
camí, silenci,

vides llunyanes.
Sense recança miro
com el meu pas s’esborra.

20

Intèrprets: Guillem Balart, Laura Domènech, Berta Pagès, Jusi Ruiz, Victor
Sunyol, Arnau Tordera / Música original, veu i guitarra: Arnau Tordera /
Contrabaix: Jaume Coll / Il·luminació: Antoni Font / Selecció dels textos: Pep
Paré i Pere Tió / Idea i direcció escènica: Jordi Arqués i Antoni Font

”

6€
Organitza: Ventall Teatre
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Antígona. Lectura dramatitzada
4 des. Aula Magna de la UVic. 12h.

Els alumnes de l’Aula de Teatre de la UVic faran una lectura de l’obra
d’Espriu, Antígona. Pensada especialment pels estudiants del Grau de
Mestre de Primària i pels estudiants de batxillerat dels instituts de Vic.
Direcció: Dolors Rusiñol
Entrada gratuïta.

Espriu!

17 nov. L’Atlàntida. 18h
Tres dels noms més destacats de l’escena catalana, Clara Segura, Màrcia
Cisteró i Oriol Broggi, en un espectacle per a tres veus i una guitarra.
El món d’Espriu en un nou muntatge de La Perla 29. Un homenatge al
poeta, dramaturg i novel·lista en l’any que es commemora el centenari
del seu naixement.
Direcció:
Companyia:
Autor:
Interprèts:

Oriol Broggi
La Perla 29
Salvador Espriu
Clara Segura, Màrcia Cisteró, Oriol Broggi i Marc Serra

16€
Organitza: L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona

I sempre
“Carrers.
més nit, les parets altes.
Sord al feblíssim
lament antic, camino
ja del tot solitari.

”
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Pas
a dos

Dues converses obertes i disteses sobre Salvador Espriu.
Pep Paré, crític literari, dramaturg i professor de literatura, i Víctor Sunyol,
escriptor, editor i professor, mantindran un diàleg públic sobre els diferents
aspectes, valoracions i vicissituds de l’obra d’Espriu.
Jordi Sarrate, editor d’Espriu i integrant del Vermellx4 , un dels primers grups
que representà la seva obra, i l’actor Joan Anguera, que ha intervingut en
diferents muntatges espriuans, parlaran de l’obra teatral i poètica d’Espriu
i de l’experiència de treballar amb ell.
Cada sessió anirà il·lustrada amb textos d’Espriu, llegits per Montse Vellvehí
acompanyada al piano per Marc Vernis.

Espriu i la seva obra
en el context literari i el social
3 nov. Jazz Cava. 19h.

Pep Paré i Víctor Sunyol
Música: Marc Vernis | Lectura: Montse Vellvehí
Organitza: Cafè Central i Jazz Cava

Espriu i el teatre. Treballar
amb Salvador Espriu
13 nov. Jazz Cava. 20h.

de l’alba
“Ocells
lleu baixen el matí

de branca en branca.
A terra, ja se’n va
la llum a pas de tarda.

24

Joan Anguera i Jordi Sarrate
Música: Marc Vernis | Lectura: Montse Vellvehí
Organitza: Cafè Central i Jazz Cava

”
25

−Amb eterns límits
“topa
l’afany inútil
de la formiga.
”
−Creix en l’estranya
“presó
que sóc la meva
mort dolorosa.
”

Vinc a la nua
“sequedat
de la terra.

*

Sóc ja silenci
aprofundit. M’allunyo
d’una pols enlairada.

”
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Groc, blau, verd, mangra :
“aprenc
colors diversos
de la mentida.
”
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Els poemes reproduïts
de Salvador Espriu pertanyen als llibres:

Per al llibre de salms d’aquests vells cecs −1967− (p. 4, 6, 15, 16, 27)
Formes i paraules −1975− (p. 7, 8, 10, 19)
Les hores −1952− (p. 20)
El caminant i el mur −1954− (p. 11, 23)
Final del laberint −1955− (p. 24)
Llibre de Sinera −1963− (p. 12, 26)
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L’home és un ser perillosíssim,
“sempre
ho ha estat; per a ell mateix
i per als altres.
”

importen molt poc,
“siLesnoparaules
porten, a curt termini, a una
acció contra el poder.
”

no hi ha cap imatge
“Aldelmirall
teu enigma.
”

esperis mai deixar record, car ets
“No
tan sols el més humil dels servidors.
”

m’interessa la massa de gent que
“No
no llegeix res ni es preocupa de res.
”

llibre: aquest producte, potser
“elElmés
notable de tots, de l’enginy
i de l’esperit humà.
”
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Organitza
Ajuntament de Vic
Coordina
Casino de Vic
Entitats organitzadores
Biblioteca Joan Triadú		
Cafè Central
Cine Club Vic				
el Gravat / Atlàntida Restaurant			
EMVIC. escola de música i conservatori de vic
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic		
H. Associació per A les arts contemporànieS
Institut del Teatre. Centre d’Osona
Jazz Cava				
L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona		
Museu de l’Art de la Pell		
Patronat d’Estudis Osonencs		
Reduccions. revista de poesia
UVic. universitat de vic
Ventall teatre

			

Coordinadors
Marc Comas, Anton Granero, víctor sunyol, cris Uriel
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és només intel·ligent no és ni
“Eltanque
sols intel·ligent.
”

la llibertat, la nostra llibertat
“Només
personal, complaurà el nostre esperit.
”

paraules importen molt poc, si
“Les
no porten, a curt termini, a una acció
contra el poder.
”

–i cada dia que passa ho
“Crec
veig més clar—que el diàleg amb

Madrid és impossible, el Madrid
d’ara, d’ahir, de demà i de sempre.

”
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