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ON BARCELONA PER A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

www.barcelona.cat

LA POESIA RECUPERA un dels seus esce-
naris privilegiats: el Barcelona Poesia. Un fes-
tival que torna tot i la pandèmia, amb activi-
tats presencials amb reserva prèvia i moltes 
altres propostes en línia, del 7 al 18 de maig. 
Es tracta d’un esdeveniment que en la seva 24 
edició vol curar i recuperar en un context tan 
dur. Aquest Barcelona Poesia “és un festival 
pensat i que farà pensar”, resumeixen els co-
missaris Josep Pedrals i Mireia Calafell, en la 
presentació d’aquesta edició. 

L’extens programa, que es pot consultar 
a la pàgina web www.barcelona.cat/barce-
lonapoesia, inclou una conversa recital sobre 
poesia i amor amb Mireia Sallarès, Begonya 
Saez i Pol Guasch; una altra sobre poesia i re-
volució, amb Enrique Falcón, Blanca Haddad i 
David Caño; una altra sobre la dissipació dels 
cànons poètics a partir d’una proposta d’Arnau 
Pons; una refl exió sobre les relacions entre 
poesia i escultura de David Bestué; una altra 
sobre poesia i economia amb Mario Montal-
betti, o una exploració dels límits entre poesia 
i lletres de cançons amb Míriam Cano.

ES DONA VEU A GRANS noms de la poesia 
com per exemple Felícia Fuster i Joan Tria-
dú, dels quals ara es compleix el centena-
ri del naixement. S’homenatjarà també Joan 
Margarit i l’investigador poètic Josep-Ramon 
Bach, tots dos fi nats durant aquest any. Bar-
celona Poesia comptarà amb grans noms in-
ternacionals com són Kae Tempest, Angélica 
Freitas, Carla Faesler o Pedro Mairal, a més a 
més de primeres fi gures de la lírica espanyo-
la com Chus Pato, Luis García Montero, Alba 

Cid i Enrique Falcón.
En aquesta ocasió, el festival també tin-

drà un pregó, a càrrec d’Albert Garcia Ele-
na (7 maig, Casino Aliança Poblenou). Com a 
clausura, la gala de premis que se celebrarà 
al Palau de la Música (18 maig, 20 h), en la 
qual recitaran els seus poemes una selec-
ció dels poetes catalans més reconeguts du-
rant el 2020, a més de noms internacionals 
com Fiston Mwanza Mujila, Miren Agur Mea-
be, Ramón Andrés, Athena Farrokhzad i Jau-
me Coll Mariné, al ritme del col·lectiu de dan-
sa Big Bouncers.

Núria Bonet
@onbarcelona

Concurs de roses 
al Parc Cervantes
El magnífi c jardí del Parc Cervantes 
llueix com mai durant aquests dies, 
ja que s’hi celebra una nova edició 
del Concurs Internacional de Roses 
Noves de Barcelona. Serà durant tot 
el cap de setmana i per poder accedir 
al recinte és necessari inscriure’s 
prèviament i de forma gratuïta a 
la pàgina web www.barcelona.cat/
concursroses.

EXPOSICIÓ FLORAL
Del 7 al 9 de maig

BARCELONA ÉS 
ARQUITECTURA
Visites guiades, debats, 
exposicions i activitats per a 
tots els públics, presencials i 
en línia, són les protagonistes 
d’una setmana dedicada a 
aquesta disciplina artística 
que defi neix la ciutat

E L S  A M A N T S  DE  L’A R Q U I T E C T U R A  es-
tan d’enhorabona, ja que torna la Setmana 
d’Arquitectura de Barcelona, que acosta edi-
fi cis emblemàtics, autors reconeguts i gene-
ra debat al voltant d’aquest art que presideix i 
confi gura la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona, 
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la 
Fundació Mies van der Rohe, en col·laboració 
amb Barcelona Building Construmat i Arquin-
FAD, impulsen la Setmana d’Arquitectura 2021, 
que es porta a terme fi ns al pròxim 16 de maig 
en una edició presencial i en línia (www.bar-
celona.cat/setmanadarquitectura).

A q u e s t a  s e t m a n a  c o n s a g r a d a  a 
l’arquitectura, arriba carregada d’activitats 
per a tot tipus de públic: des d’una ruta per 
conèixer millor el llegat d’Enric Miralles 
(aquest divendres, a les 11 h), passant per ta-

llers per dibuixar el Pavelló Mies (aquest di-
vendres, a les 15.30 h), fi ns a visites guiades, 
presencials o virtuals a edifi cis rellevants de 
l’arquitectura barcelonina.

Aquest esdeveniment torna amb la volun-
tat d’estimular la refl exió sobre l’entorn cons-
truït de les ciutats i el seu valor a través de la 
difusió de l’activitat arquitectònica, el coneixe-
ment, l’experiència i el debat.

NEIX EL BARQ, el Festival Internacional de Ci-
ne d’Arquitectura de Barcelona, que de l’11 al 
16 de maig portarà a la gran pantalla fi lms que 
destaquen pel tractament d’aquesta discipli-
na, per la fotografi a o per l’aportació al món 
artístic i a la seva refl exió. Tindrà com a seus 
el Disseny Hub Barcelona i els Cines Girona, a 
més de la plataforma Filmin. 

Torna el festival Barcelona Poesia, que pretén curar els barcelonins de la 
dura pandèmia. Homenatges a fi gures rellevants, debats i recitals prenen els carrers

VERSOS QUE ENS RESCATEN

ES DONA VEU A GRANS NOMS 
DE LA POESIA COM SÓN FELÍCIA 
FUSTER I JOAN TRIADÚ, 
DELS QUALS ES COMPLEIX EL 
CENTENARI DEL NAIXEMENT

La Nit dels Museus se celebrarà el 
pròxim 15 de maig en 75 museus i 
galeries però s’ha de tenir en compte 
que els recintes que participen en 
aquest esdeveniment requereixen 
inscripció prèvia a causa del control 
d’accés i aforament per la pandèmia. 
Tota la informació es pot trobar a la 
web www.lanitdelsmuseus.cat.

Reserva prèvia per 
a la Nit dels Museus

CITA ARTÍSTICA
El 15 de maig

Lluís Fortuny agafarà les regnes 
d’un recital de petit format en el 
qual es fusionen imatges i poemes 
amb instruments en directe i una 
taula de mescles de DJ. Tota la 
informació es pot trobar a www.
barcelona.cat/noubarris (Biblioteca 
Vilapicina i la Torre Llobeta, amb 
inscripció prèvia).

Música, poesia
i audiovisual

RECITAL
L’11 de maig, a les 18.30 h

Circ contra la 
violència masclista
L’Ateneu Popular Nou Barris (www.
ateneu9b.net) acull l’espectacle de 
circ Breach, una refl exió al voltant de 
les violències masclistes exercides 
sobre el cos d’una dona. La cia. Som 
Noise proposa un espectacle de 
circ contemporani per a adults amb 
música en directe (8 € anticipada).

ESPECTACLE PER A ADULTS
El 8 de maig, a les 19 h

HOMENATGE A JOAN MARGARIT
El festival recorda el poeta fi nat.

RICARD CUGAT

AGENDA DE LA CIUTAT


