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«L’ànima té moments de Fuga –
Quan, rebentant totes les portes –
Balla com un terbolí, en llibertat,
I es balanceja sobre les Hores.»
Emily Dickinson

A cura de Pau Vadell

Edicions Poncianes

Bèstia confinada

Butlletí dedicat a grans autors universals.
Tria de textos i redacció a cura d’un poeta català actual.
Confinaments, horitzons i molta literatura.

Blai Bonet

Blai Bonet (Santanyí 1926-1997) és un autor
total. Tot i no creure en els gèneres literaris, podem dir que encetà la seva aventura
amb la paraula el 1950 amb Quatre poemes de
setmana santa. Pocs anys després ens va sorprendre amb el recull Entre el corall i l’espiga
(1952) i Cant Espiritual (Premi Óssa Menor
1952, publicat el 1953). Va eclipsar completament l’Escola mallorquina, innovant i imposant-se amb frescor, rompent amb la moda
imperant. El 1958 es va fer amb el premi Joanot Martorell per la seva primera novel·la, El mar, que després Agustí Villaronga duria al cinema als anys
noranta. El seguiren una dotzena de reculls de poemes més com L’Evangeli segons un de tants (Premi Carles
Riba 1962, que publicà anys després, el 1967), Cant de l’arc, El poder i la verdor, Nova York; i algunes altres
novel·les com Haceldama, Judes i la primavera, Míster Evasió o la moderna Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria.
També va escriure l’obra de teatre Parasceve i quatre volums memorialístics torrencials, de caràcter líric i amb
imatges quotidianes molt pasolinianes: Els ulls, La mirada, Pere Pau i La motivació i el film.
Tot i rebre tots els reconeixements importants i viure alguns anys a Barcelona i al Montseny, va portar
una vida retirada i austera a Santanyí i Cala Figuera. Era un gran conversador i fabulador, aferrat a la vida
tot i la seva malaltia pulmonar des de ben petit, i amb un alt concepte de la llibertat. Va fer milers d’articles a
diaris i revistes i treballà alguns anys a La Polígrafa, on va publicar també alguns llibres sobre art romànic i
contemporani. La seva obra va estar sempre lligada a la plàstica i fins i tot va fer algunes provatures amb els
pinzells seguint Jordi Bonet, Miró, Tàpies o Barceló.

El 1958 es va fer amb
el premi Joanot
Martorell per la seva
primera novel·la,
El mar, que després
Agustí Villaronga
duria al cinema als
anys noranta.

Poeta, editor d’AdiA Edicions, gestor cultural i historiador. En la vessant poètica ha publicat una dotzena de
títols de poesia, molts d’ells guardonats. Els últims són Temple (premi Miquel Àngel Riera 2009), Apèndix
city (2010), Carnatge (2012), Sang Cremada (premi Vila de Lloseta 2014), Traït (premi Senyoriu Ausiàs
March 2015), Esquenes vinclades (premi Jocs Florals de Barcelona 2017) i Terra llarga (2019). Amb Lucia
Pietrelli ha traduït La Mel, de Tonino Guerra i amb Lucia Pietrelli i Jaume C. Pons Alorda, Blues en Setze.
Balada de la ciutat en dol, d’Stefano Benni.
Amb Joan T. Martínez i Jaume C. Pons ha publicat El Poder i la fortor (2009). Participa activament en
moviments socials i culturals dels Països Catalans i fou cofundador del col·lectiu Pèl capell, d’on va emergir
l’antologia Pedra Foguera. Antologia de poesia jove dels Països Catalans (2008). Ha recitat la seva obra
a festivals i esdeveniments d'Alemanya, Sèrbia, Croàcia, Palestina, Mèxic i Itàlia, on té poemes publicats.
Ha estat coordinador del Comitè d'Escriptors Perseguits del PEN Català (2013-2014) i actualment
dirigeix AdiA Edicions, coordina les activitats de la Casa Blai Bonet. Centre de Poesia (on l’autor santanyiner protagonista d’aquestes bèsties hi té
un gran protagonisme i hi arriben nous ma- Del llarg confinament
terials inèdits per investigar), i és vicepresid’aquests mesos,
dent de l’Associació d’Escriptors en Llengua
i del tapa morros
Catalana a les Illes Balears.
Del llarg confinament d’aquests mesos, imposat, n’ha tret nous
i del tapa morros imposat, n’ha tret nous projectes i il·lusions
projectes i il·lusions i ha descobert racons li- i ha descobert racons
teraris dins casa seva. Ha folrat de paraules
algunes parets i ha llegit molt davall l’olivera literaris dins casa
seva.
de Francesc Garriga.

Pau Vadell i Vallbona

(Calonge, Mallorca, 1984)

Blai Bonet

(Santanyí 1926-1997)
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A cada butlletí, un poeta català ens aproparà un gran autor universal. Un elenc
d’escriptors d’obra imprescindible publicats en format pòster dins la col·lecció Bèsties, que ara salten del mur i se segueixen ramificant. Una finestra oberta a grans
universos creatius.

{La llibertat és una cantata
a la llibertat de l’ànima més
bella}

Blai Bonet i Rigo (1926-1997), santanyiner, de Mallorca. Poeta, assagista i múltiples lletres més; sobretot gigoló de les lletres catalanes. Fou seminarista de deu anys fins que patí una greu tuberculosi pulmonar que el
féu retornar a Santanyí. Debutà amb Quatre poemes de Setmana Santa
(1950) i Entre el coral i l’espiga (1952). Guanyà el premi Óssa Menor amb
Cant Espiritual (1953), el premi de la Crítica 1969 amb Comèdia (1968) i el
premi Carles Riba 1965 amb L’Evangeli segons un de tants (1967).
Després començà una vessant poètica molt més interessant però poc coneguda i molts cops menyspreada per la crítica. Aquests són els llibres que interessen i dels quals he fet el gruix de la tria. Són els llibres
publicats a les dècades dels anys 70 i 80 i que obren l’ànima a l’autor.
Es tracta d’un autor total, que combina i treballa sense miraments qualsevol gènere. Domina l’oralitat i
la tradició en els diàlegs i en els poemes, incorporant i reformant cançons, dites tradicionals i incorporant-hi
l’actualitat vivent que veu, que mira, que sent. Ha estat l’autor que ha fet que jo escrigui, i és l’autor que em
Del pastó deixat a part dins el ribell,
manté cada dia vetllant les lletres, amb el cor a la mà i
en va fer un llonguet, de la llargària d’un peu de dona.
amb la veritat per davant: «Mai no provis de dir “flor” a
L’embolicà dins una fulla de tabac de pota
i el s’enfornà dins el cony. Esperà
una flor mustia / No gosessis mai dir “lluita” a una cara la gotzó, una estona, després el tragué cuit.
nisseria.» *Pròleg del pòster 11 de la col·lecció Bèsties dedicat a
Ningú li féu cap pregunta. Ella, però, els digué:
«El panet cuit dins la bavor dels meus alendes
és per menjar-me’l, a fi que la terra,
que continua fent civada i mestalls,
vulgui continuar essent en mi dona aferradissa».

Bonet, escrit per Pau Vadell.

Fragment del llibre El poder i la verdor, 1981

LO PUS BELL CATALANESC DEL MÓN
Lentes alzines, maternals figueres,
pollancres cristal·lins, dring de font viva,
esclarissades ombres de l’oliva,
armat esvalot mut de romegueres,
el pomerar pintat, fresques pereres,
arrodonida eufòrbia, pleta freda,
amb flors l’albó com d’engruaixada seda,
roques llises, capblaus, esparregueres,
pedra amb un liquen, groc com la moneda
del temps que calla entre les caderneres,
blaus, espigats espígols, llentrisqueres
mates enceses, escanya-rossins,
fua aturada dels cabridencs pins
que s’enfilen amb xiulo a les voreres
d’arran de mar, esmusses carritxeres,
escambuixades penyes, vent gregal,
mar: esperit escènic, fonda sal,
roques brescades, conques salineres...
Ran de rel com llengua romanial
pateix flor el romaní de les caeres.
Del llibre El jove, 1987

El meu temps no és el teu. Tampoc no és meu. El temps
depèn de la velocitat del rellotge que el mesura,
i la velocitat en mi no és la velocitat en tu,
per una raó tan esmolada com és ara
que el viatge que tu fas no és el viatge que jo duc.
Vull dir que no posis un Copyright mentider al temps,
tot parlant escolarment del «nostre temps»,
perquè aquells que estimen just el seu temps
i certes imatges tradicionals de l’home
s’han colgat més o menys amb Alemanya.
La tasca en mi és Veure el que hi ha, no el que passa...
El que passa em veu a mi.
Jo vull veure just l’home, veure si viu,
sobretot l’esplendor humana on la crisi és la personalitat.
En lloc, però, de veure l’home que viu en crisi,
he d’anar fart de veure homeneus que viuen de la crisi,
i això és perquè
aquells que estimen just el seu temps
i certes imatges tradicionals de l’home
s’han colgat més o menys amb Alemanya.
Si vols ser un home,
mira, primer de tot, de fer el cap viu.
Mira de no tenir cap amo
que t’eduqui a imatge i semblança del seu quadre clínic.
T’ensenyarà just que el mantinguis
i que et colguis amb el seu mural rupestre,
si és que vols que et donin el carnet de súbdit.
Així agafaràs la bruta malaltia de la decència
i la grollera ronya del silenci. Seràs un esteta,
i això és el pitxer de cervesa
que aida a empassar-se el pa florit,
i perquè aquells que estimen just el seu temps
i certes imatges tradicionals de l’home
s’han colgat més o menys amb Alemanya.
Fragment inicial del llibre Has vist, algun cop,
Jordi Bonet, Ca n’Amat a l’ombra?, 1976
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Pròleg

Pulmó de tinta
Periòdicament a la història les persones han hagut de confinar-se per deixar de ser bèsties infectades del seu propi viure. Hi ha hagut altres ocasions en què la població ha hagut de restar a casa o veure passar el temps.
En aquest cas es podria dir que els escriptors ja hi viuen, en certa manera,
sempre confinats, més o menys. És ben evident que no puc parlar per tothom, però en el cas de Blai Bonet, la contemplació i el somni són elements
molt importants per sobreviure un confinament per malaltia pulmonar. És
sabut que l’autor santanyiner va patir els estralls de la tuberculosi i que la
majoria es pensava que moriria en una edat prematura. Doncs no només
no va ser així, sinó que va sobreviure a molts dels seus contemporanis.
Dins els anys anteriors a la seva mort (1997) ho van fer personatges tan
rellevants com Josep Maria Llompart, Guillem d’Efak Nadal Batle, Miquel
Àngel Riera, Damià Huguet, entre molts d’altres. Ens hem d’aferrar a la
seva premissa de què: «les ganes de viure, congrien vida» i no deixar-se
portar mai cap al pessimisme ben propens al món dels escriptors.
Aquest patir constant, el fet que el van fer jeure molts mesos al llit
quan era un jove grenyal i l’època difícil de Guerra Civil que assolava el
país, no van ajudar gaire al jove Blai Bonet. Es va plànyer sempre d’haver
de deixar el seminari al cap de pocs anys d’arribar-hi, on estudiava grec
i llatí i on vivia envoltat de molts altres nins, a causa de la malaltia. El
confinament després es va convertir en estades a sanatoris. El primer
fou el de Caubet, al peu de les muntanyes de la Serra de Tramuntana on, Blai Bonet a Girona.
segons conta, va prendre milers i milers de notes per escriure El mar, la
seva novel·la més coneguda amb la qual guanyà el premi Joanot Martorell el 1956. Els primers poemes són sòlids, d’una veu greu que sap de la seva sort, però també són un
esclat de vida encara mai vista dins els corrents literaris a l’illa. Aquest contrast entre gravetat i color han
acompanyat sempre la seva escriptura.
Després partí a Catalunya agombolat per les grans plomes del país i va visitar altres sanatoris alhora que
va fer estada també a Riells del Montseny i a Vilassar de Mar. A més va poder aprofundir en coneixements i
estudis sobre art i treballar en grans projectes bibliogràfics per La Polígrafa. Una dècada després, però, el
seu tancament de nou a Santanyí el va obligar a ser un noi de finestra, a viure a través del que veia i sentia des
de ca seva, al carrer de Palma, 74, tantes vegades citat i on en l’actualitat s’hi construeix un centre de poesia
contemporània. De fet el seu espai vital es reduïa a la seva habitació, d’uns escassos sis metres quadrats, a
una taula-camilla i a alguna passejada pel corral i al voltant de la cisterna. La corrua d’escriptors i de visites
a aquella casa, al voltant dels faldons de la camilla, han mitificat aquesta escena fins al punt d’esdevenir una
imatge fixa del poeta. Aquest fet marcà molt la seva personalitat, ja que amb les paraules, els gestos, havia
d’experimentar el que no podia fer per ell mateix. En algunes entrevistes ho va repetir: jo, si no hagués estat
malalt, no hagués escrit. Així de clar: Viure a través de l’escriptura.

Viure a través de l’escriptura
I. L’epistolari
En un racó del corral de ca seva, a la dreta, abans d’entrar a la porxada, hi ha unes pedres de la paret mascarades. Segons ens indicaren els familiars, allà és on Blai Bonet cremava els papers (cartes, cartells,
documents diversos…) quan la senalla on s’acumulaven al costat de la camilla era plena. Aquí és on s’ha
trencat la baula per conèixer el diàleg del nostre escriptor amb molts altres companys del moment. En
alguns casos, els poetes ja més majors, guardaven còpia feta amb paper carbó de moltes de les cartes,
però de moltes altres no. Ara quan han emergit les cartes que ell escrivia (i es veu que n’escrivia moltes, de
vegades tres diferents a la mateixa persona el mateix dia) i que la resta de persones conserven, han sortit
veritables joies. Com si d’una forma d’interrogatori es tractés, Blai Bonet espigolava informació a la resta.
Feia moltes preguntes directes i alhora molts elogis o insinuacions, i parlava també de projectes que tenia
en marxa. Viure a través de les vivències dels altres i obtenir alhora material literari de la vida. Sense viure,
com es pot explicar la vida, sinó? Molts eren els que responien amb tot de detalls dels seus viatges, el seu
dia a dia o les seves obres literàries, però malauradament aquest és el material parcialment destruït que
només deixen veure la punta de l’iceberg Bonet.
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2. L’art de la conversa
A més de les cartes, tot plegat era una obra de teatre on Blai Bonet es representava a si mateix —com a gran actor que deia que era— i desplegava tota una sèrie
d’elements virtuosos per obtenir informació dels seus interlocutors. Miquel Magraner, ceramista manacorí i amic del poeta, em contà amb sorpresa, com una
conversa d’un sopar amb molta gent es va reproduir quasi literalment en un dels
seus llibres, segurament es tracta de Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca n’Amat
a l’ombra? o El poder i la verdor, on Blai Bonet és molt més torrencial i no es posa
límits de cap classe, on fa, literalment, d’animal desbocat de vida.
3. L’actualitat i l’home intuïtiu
Una altra de les maneres de viure i veure què passa al món —a més de fer-ho a
través de les pel·lícules de Pasolini— era estar al corrent de l’actualitat. Amb els
seus articles a Destino i posteriorment a diferents diaris com a columnista, es va
Coberta d’“Has vist algun cop...”
veure que Blai Bonet estava ben informat de l’actualitat i la filtrava a través del
seu excepcional prisma. El resultat era una realitat paral·lela i de
vegades totalment ficcionada que dins el cap del poeta funcionava perfectament. Un exemple el posa el també poeta Bernat Nadal
quan afirma que moltes de les coses que deia Blai Bonet no sabia
si agafar-les de veritat o de broma, però que alguna vegada, com
en el cas de l’advertiment de Blai Bonet de la possible construcció
d’una central nuclear al sud de l’illa, anys després es va descobrir
que efectivament hi havia hagut algun moviment al respecte. Què
hauria fet en l’actualitat amb totes les xarxes socials a ple rendiment de notícies falses i apps per comunicar-se instantàniament
amb la resta del món? Potser ara estam molt més preparats per
sobreviure tancats.

La por és dels animals

Blai Bonet acompanyat de Vicent Andrés Estellés
durant una visita del valencià a l'illa.

En uns versos inicials de «Crist de Port-Royal» diu:
No estic enclavat perquè la mort és inevitable,
sinó perquè convé.
¿No veus que dono la sang
per tal que puguis complir el manament de no tenir por?
Abans de dir «estimeu-vos»,
sobretot abans de dir «edificaré la meva Església»,
tot de vegades he dit «no tingueu por»,
i mai no ho has pres com un manament.
l el primer manament és: «no tinguis por». La por és dels animals.
Que el teu cos de cada dia menys s’assembli al d’un animal.
Si tens por, és perquè no saps què et passarà.
I, si no saps què passarà,
és perquè no has triat encara entre el càlcul de probabilitats i jo.
Els meus són intel·ligents, atroçment decidits i pràctics:
saben que passaran per on vaig passar jo,
perquè només hi ha aquest camí:
s’hi passa gana, solitud, intel·ligència,
injustícia, calúmnia, filosofia i lletres.
Però només en aquest carreró podràs parlar clar i ferm
als qui han convertit la meva redempció en una carrera.
I repeteix pocs versos després «Mira com dono la sang». La constant comparativa de patiment d’ell amb
la figura de Jesús va portar-li problemes i escàndol públic, però ell s’alineava clarament entre els elegits, els
que arriben a la llibertat i el saber. I es reconeix «en el diàleg esquerp entre la vida i els anys…» perquè la vida
no l’ha guarit i el pas dels anys no han pogut amb el seu esperit, tot i la dificultat i viure moments entre la realitat i la ficció... o viure ficcionalment a través dels altres:
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que l’home sempre és el que no és
i es reconeix en la por de no ser real...
Volia ser aquest esser que hom vol perdre,
perquè s’havia equivocat de grup,
tot coneixent-se i donant-se a conèixer
en el diàleg esquerp entre la vida i els anys…
i parla del sexe indesxifrable de David Bowei per recordar que la identitat,
la realitat en comptes de la ficció, existeix i l’aboca a viure entre quatre marcs
de finestra:
per cada noi contra l’angoixa
i la por de perdre la seva identitat.
Era així: així ho sentia:
ésser algú concret i no un altre.

Casa de Blai Bonet.

Perquè és la societat que ens pertorba de petits: «De salvatge, però, no n’és. Cap animal no és salvatge nat.»

Llibertat a la teva llibertat
Són moltes les referències al concepte de «llibertat» que Blai Bonet escriu constantment i amb la qual interpel·la constantment al lector. És present a gairebé totes les seves novel·les, poemaris i dietaris. També és
una constant als seus articles periodístics. Després de la por, la importància rau en la llibertat: «de quan el
paradís era la verdor amb animals sense doctrina» i ens aboca a una forma de viure a la qual no estam preparats encara avui, havent tombat les dues dècades del segle XXI. «La llibertat és una cantata a l’amor / no és
l’amor». O bé «Però que, amb tanta llibertat, te sentis / esclau de no poder deixar-la.» És així per l’autor un fet
important, una obligació. Com no ser lliure si el cos, la malaltia, el té retingut? No li calen més traves ni espera
tampoc que ningú li regali aquesta llibertat: «Vet aquí la raó /perquè ma llibertat no espero mai dels altres.» O
bé «Jo no vaig néixer lliure, no ho soc ni de morir…» o «”Llibertat” és el mot dels fabricants d’esclaus.» I encara
«Cap home no està autoritzat per a dir “llibertat” a la seva llibertat.»
Quan se professa ell lliure, sap que els altres també tenen una
certa llibertat per obrar: «Jo soc tot llibertat. Els altres també en tenen / per trencar-me la boca dels peus, i la mirada / fins a l’ansa del
coll…» o «Sempre que hagis d’aparèixer fet tot tu la llibertat.»
En Blai Bonet creia en l’espai personal, en l’efervescència de
la condició humana i en la regeneració de l’home. Per això acabam
aquest breu comentari amb la naixença de l’alegria.
L’espai és la matinada de totes les coses,
com l’alegria és l’espai de la llibertat…

Blai Bonet a ca seva. © Família Baixeras Delclòs

L’escriptor sempre ha somiat de confinar-se per escriure... T’inspira tot plegat?
No. Per escriure s’ha de viure, tocar amb les mans. Si el sofà t’estira o el govern t’obliga a estar-te dins quatre
parets, no pots tocar els somnis i, per tant, no els pots escriure bé. Cal existir cada dia més per poder tenir
coses a dir. Blai Bonet, que tota la vida va estar malalt, sempre deia que ell no hagués escrit si hagués pogut
viure. Que amb l’escriptura vivia a través dels altres, de tot allò meravellós que li contaven els amics, dels viatges o dels centenars de cartes que rebia.
Quin llibre recomanaries a una persona confinada?
El llibre de poemes Nova York de Blai Bonet és una bona manera de viatjar a un món en desaparició. Els millors llibres per estar confinats són, claríssimament, els que et fan volar i anar lluny.
Amb quin/a escriptor/a t’agradaria confinar-te?

F: © Marta Huertas

Amb algun escriptor que parli poc i begui molt. A partir d’aquí ja parlaríem de gustos literaris.

Amb quin/a escriptor/a mort/a no voldries confinar-te de cap manera?
Els morts han de restar morts i no se’ls ha de molestar, així i tot, els morts sempre cauen més simpàtics que
els vius. S’exhibeixen d’una altra manera, més espiritual, més ideal. Amb els joves poetes suïcides dels anys
setanta hi tendria una bona conversa.
Quin consell de vida dones a una persona confinada?
Durant aquest confinament jo he après a viure més tranquil, deixar de banda moltes coses que, a l’hora de la
veritat, no són gens importants. També hi ha coses superficials, com el wifi, que poden ser molt transcendentals! Cal cuidar els detalls, les persones a les quals estimes, tenir un bon canal virtual i bones lectures.
La humanitat canviarà després d’aquesta crisi?
No. Els humans som una plaga vírica pel planeta. Som els seus màxims depredadors i destructors. No canviarem perquè és intrínseca en nosaltres l’autodestrucció. Els primers dies post confinament, el primer que
s’ha reactivat és el turisme. Pots venir d’Alemanya a fer cerveses, però no pots anar a veure una obra de teatre
si no ets sol dins la sala. La solució de la humanitat és la seva extinció.
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confinat
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Pau Vadell llegeix dos poemes de Blai Bonet

Col·lecciona les Bèsties
en la seva edició de paper.
Bèsties 18. Català

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 15. Dickinson
El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 6. Whitman

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 2. Duras

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 20. Rodoreda
El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 17. Camus

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 16. Woolf

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 11. Blai Bonet
Tria de poemes de Pau Vadell Vallbona, 2015
11 € (pòster) | ISBN: 978-84-7226-982-8
Una selecció representativa de la poesia de Blai
Bonet, que reivindica un dels millors poetes catalans,
cada vegada més inqüestionat i amb una força que
segueix sent vivent gràcies a una poesia reivindicativa
des de la senzillesa, sense artificis. Capaç de donar
humanitat a moments molts durs com la malaltia o la
guerra i les seves conseqüències.
Bèsties és una col·lecció de pòsters que
combinen poesia i imatge d’autors reconeguts
de la literatura universal.
El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 1. Beckett

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 19. Bachmann
El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 13. Sampere

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 8. Rimbaud

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 12. Gingsberg
El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 9. Cravan

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 7. Vinyoli

El podeu comprar AQUÍ

Bèsties 5. Apollinaire
El podeu comprar AQUÍ

VIII Festival de poesia RUSC
...viu la poesia al cor de la Conca!

FESTIVAL RUSC
Dijous, 30 de juliol · 20h
amb els poetes Jordi Carulla-Ruiz, Dolors Miquel, Pol Guasch,
Laia Carbonell i Francesc Gómez, i la música de Gemma Humet
(entrada gratuïta sota reserva, AQUÍ)

Dissabte, 1 d’agost · 19:30h
Enric Casasses i Don Simon & Telefunken
Presentació del disc Orbiten, que fusiona mètrica i melodia.
Poesia banyada de pop electritzant de la mà de Casasses i Don Simon & Telefunken.
(entrada gratuïta sota reserva, AQUÍ)

RUSQUET
Dissabte, 1 d’agost · 11 i 12h
Piscina Poesia
Espectacle infantil de la companyia La Genovesa.
Dos passis perquè ningú es quedi fora!
(entrada gratuïta sota reserva, AQUÍ)

Lloc: Museu de la Vida Rural, L'Espluga de Francolí
Streaming a www.museuvidarural.cat

Properes Bèsties confinades
Nº19

Edicions Poncianes

Nº18

Stéphane Mallarmé

A cura de Sam Abrams

A cura de Vicenç Altaió

A cura de Marc Rovira

Nº17

Bèstia confinada

Edicions Poncianes

Bèstia confinada

Edicions Poncianes

Bèstia confinada

Antonin Artaud

Gertrude Stein

Bèstia confinada #17

Bèstia confinada #18

Bèstia confinada #19

Stéphane Mallarmé

Antonin Artaud

Gertrude Stein

A cura de Marc Rovira

A cura de Vicenç Altaió

A cura de Sam Abrams

Tots els pòsters de la col·lecció Bèsties:
Bèsties 1. Samuel Beckett (Gabriel Ventura)
Bèsties 2. Marguerite Duras (Blanca Llum Vidal i Arnau Pons)
Bèsties 3. Pier Paolo Pasolini (Lucia Pietrelli i Francesc Gelonch)
Bèsties 4. Stéphane Mallarmé (Marc Rovira)
Bèsties 5. Guillaume Apollinaire (Guillem Serrahima)
Bèsties 6. Walt Whitman (Jaume Pons Alorda)
Bèsties 7. Joan Vinyoli (Jordi Llavina)
Bèsties 8. Arthur Rimbaud (Pere Vilanova)
Bèsties 9. Arthur Cravan (Carles Hac Mor)
Bèsties 10. Antonin Artaud (Edgar Alemany)
Bèsties 11. Blai Bonet (Pau Vadell)
Bèsties 12. Allen Ginsberg (Gerard Cisneros)
Bèsties 13. Màrius Sampere (Mireia Vidal-Conte)
Bèsties 14. Gertrude Stein (Sam Abrams)
Bèsties 15. Emily Dickinson (Míriam Cano)
Bèsties 16. Virginia Woolf (Alba Vinyes Lasso)
Bèsties 17. Albert Camus (Laia Carbonell i Francesc Gelonch)
Bèsties 18. Víctor Català (Enric Casasses)
Bèsties 19. Ingeborg Bachmann (Arnau Pons)
Bèsties 20. Mercè Rodoreda (Maria Cabrera)

Edicions Poncianes som:
Jordi Carulla-Ruiz, Alba Vinyes Lasso,
Jordi Quer i Gabriel Ventura
Disseny: Setanta

Edicions Poncianes
Via Augusta, 252-260, 5è.
08017 Barcelona
edicionsponcianes.cat
Si vols contactar-nos escriu a:
edicionsponcianes@gmail.com

