
Dissabte, 21 d’abril a les 20 h
Lloc: Adoberia de Cal Granotes 

MONTSERRAT ROIG: PARAULES D’ AVUI 

Un espectacle d’homenatge a l’escriptora Montserrat Roig 
(1946-1991) que selecciona alguns dels articles recollits a 
“Un pensament de sal, un pessic de pebre. Dietari obert 
1990-1991”, d’articles que Roig va escriure al diari Avui. 
Temes com el feminisme, la justícia social, la lluita contra 
l’oblit, la discriminació racial, la llengua, la pau... es faran 
presents amb la vivesa de Mariona Casanovas, i la 
guitarra d’Emili Cuenca. Presentació a càrrec de Núria 
Olivé, periodista.

“Vaig néixer el dia de sant Antoni,
el dels enamorats, en una casa amb pati
al darrere. Un pati ple de gats i de geranis.
En una casa d’aquestes on no fa ni fred ni calor; 
amb olor de sofregit, al celobert,
i amb canonades de l’any de la picor,
que s’esbotzen cada dos per tres...”

Confessió pseudoverídica d’una aprenent d’escriptora 
(Montserrat Roig, 1971)

Dissabte, 19 de maig a les 20 h
Lloc: Adoberia de Cal Granotes 

HOLA FEDERICO 

Monòleg musical d'Assumpta Rojas, basat en el llibre de 
l'Antonina Rodrigo "García Lorca en Cataluña". Federico 
García Lorca (1898 -1936) poeta, dramaturg i prosista. 
Adscrit a la generació del 27, és el poeta de major 
influència i popularitat de la literatura espanyola del 
segle XX. Com a dramaturg, se'l considera un dels cims 
del teatre espanyol del segle XX. Va morir executat 
després de la revolta militar que va donar lloc a la Guerra 
Civil espanyola, per la seva afinitat amb el Front Popular i 
per ser obertament homosexual. Presentació a càrrec de 
Marisa Vila Berzosa, llicenciada en Filologia Hispànica, 
en l'especialitat de literatura castellana, i professora de 
l'INS Pere Vives Vich d'Igualada.

La rosa mudable, encerrada en la melancolía
del Carmen granadino, ha querido agitarse
en su rama al borde del estanque para que la 
vean las flores de la calle más alegre del mundo, 
la calle donde viven juntas a la vez las cuatro 
estaciones del año, la única calle de la tierra
que yo desearía que no se acabara nunca, rica 
en sonidos, abundante de brisas, hermosa de 
encuentros, antigua de sangre: Rambla de 
Barcelona.

Federico García Lorca 
A Las floristas de La Rambla de Barcelona (1935)

R
L CICLE DE MÚSICA

I PARAULES
Març - maig 2018

Adoberia de Cal Granotes,
Igualada



Venda d’entrades:

Anticipades:
Punt de Difusió Cultural i Turística
C/ Garcia Fossas, 2 (plaça de la Creu)
Horaris: de dimarts a divendres de 19 a 21 h,
dissabtes i diumenges d’11 a 14 i de 18 a 21 h.
Telèfon: 93 801 91 16

Una hora abans a taquilla:
Adoberia de Cal Granotes
Baixada de la Unió, s/n

Preu: anticipada 5 € / a taquilla 7 €
Aforament limitat a 90 persones.

Dissabte, 17 de març a les 20 h
Lloc: Adoberia de Cal Granotes 

1a part

Presentació del llibre: Resplendor de Foc, de Jaume 
Mesquida Sansó, guanyador del Premi de poesia 
Joan Llacuna 2017. Presentació del llibre i l’acte,
a càrrec a càrrec de Laura Borràs, comissària de 
l’Any Abelló, exdirectora de la Institució de les Lletres 
Catalanes i Diputada al Parlament de Catalunya.

S’obsequiarà als assistents amb el llibre
Resplendor de Foc, de Jaume Mesquida Sansó.

Les espines que no es claven
a vegades són les que més dolen.
D’això tu en saps molt
amb cada pètal que m’ofereixes.
Tu que sempre vas aconseguir passar
indistintament de la rel a la rosa.
Digues-me,
¿qui et va ensenyar
a obviar el tany
i no sentir dolor
de les espines
que no es claven?

Resplendor de foc 
Jaume Mesquida Sansó
(Manacor, 1948)

2a part

ESPERO MERAVELLES en la commemoració
del centenari del naixement de la poeta
Montserrat Abelló, amb la cantant
Mirna Vilasís, cantant, que va conèixer
la dimensió més profunda i humana
de Montserrat Abelló, amb vincles
com l'amistat que les va unir durant
molts anys, amb Xavi Múrcia a la guitarra.
Amb motiu de la commemoració
del Dia Internacional de les Dones,
8 de març.

Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.
Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.
 
Dins l’esfera del temps, 1998
Montserrat Abelló (Tarragona, 1918)

Adoberia de 
“Cal Granotes”

Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia

Adoberia Bella
Igualada Leather Cluster
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Benvolguts/udes,

Una vegada més, tot just és a punt de
començar la primavera, volem presentar-vos
la nova programació del cicle De Pell Sensible.
Un espai on la sensibilitat, la poesia,  l’art de la 
paraula i la música troben en seu punt de 
confluència.

L’Antiga adoberia de Cal Granotes servirà 
d’aixopluc de propostes tant interessants com
la presentació del nou llibre de poesia de Jaume 
Mesquida, guanyador del Juan Llacuna 2016,
i del recital d’homenatge en el centenari de la 
gran poetessa Montserrat Abelló, coincidint amb 
el mes de les dones. A l’abril tindrem l’ocasió de 
conèixer a fons la gran Montserrat Roig, 
periodista i escriptora i al maig, finalitzem el
cicle rememoren el gran Federico García Lorca, 
en el 120è aniversari del seu naixement. 

Desitgem que compartiu i gaudiu amb nosaltres 
d’aquesta nova programació.

Pere Camps i Oviedo
Regidor de promoció cultural
i relacions Institucionals

Organitzen:

Amb el suport de:

Departament de CulturaDA
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