
Dijous 12 de maig 

PREMIS 
A les 18.00h, al Teatre UAB (pl. Cívica)

Acte Veredicte dels  
Premis Literaris de la ciutat 2022
Col·lecció llibres Gabriel Ferrater 

Organitza: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

ACTIVITATS DE TARDOR

Del 14 al 31 d’octubre 

EXPOSICIÓ
A la Biblioteca Central 
de Cerdanyola 

Gabriel Ferrater 
i Soler 
Una exposició pedagògica 
produïda per les Biblioteques 
Municipals de Reus 
concebuda per descobrir 
els aspectes essencials de 
l’autor de manera dinàmica 
i experiencial.

Dimecres 5 d’octubre 

RECITAL 
A les 18.30h, al Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)

Els cossos i el temps  
{planeta Ferrater}
A càrrec de  
Lluís Anton Baulenas  
i Gemma Deusedas, veus 

Un espectacle poeticomusical 
molt divulgatiu que conté tot de 
poemes de Ferrater, evidentment, 
però també assaigs i textos 
diversos. Una aproximació biogràfica i artística 
a la vida i l’obra de Gabriel Ferrater (1922‑1972) 
amb la idea d’oferir una visió més global de l’autor, 
més enllà del poeta. Tot passat per la tria i el sedàs 
dramatúrgic de Lluís‑Anton Baulenas.

Ferrater, un dels grans poetes catalans de tots 
els temps, va excel·lir també com a crític 
d’art i de literatura. Des de l’any 1968 va ser 
professor de la UAB des d’on va renovar l’estudi 
i l’ensenyament de la lingüística. Independent 
i rebel va viure sempre al marge de les normes 
canòniques.
El poemes de l’intens poeta, es podran viure, 
veure i escoltar, especialment els mesos 
de març i abril per celebrar el Dia Mundial de 
la Poesia i la Diada de Sant Jordi però també serà 
constant la seva presència fins al mes d’octubre 
amb petites accions i actes que tindran lloc 
a la ciutat. 
Bon any Ferrater!

Celebrem l’Any 
Gabriel Ferrater
Cerdanyola del Vallès

Biblioteca Central de Cerdanyola  
Pl. d’Enric Granados

Jardins de Ca n’Ortadó 
Pl. de Sant Ramon, 23-24 

Museu d’Art de Cerdanyola (MAC)  
C. de Sant Martí, 88

Teatre Ateneu  
C. Indústria, 38-40

Jardins Can Llopis 
C. de Sant Ramon, 130

Teatre UAB 
Pl. Cívica, Universitat Autònoma de Barcelona

Celebrem l’Any 
Gabriel Ferrater
Cerdanyola del Vallès

Durant tot l’any 2022,  
recordarem a Gabriel Ferrater  
en el centenari del naixement a Reus  
i el cinquantenari de la seva mort  
a Sant Cugat del Vallès. 

2022

Programa Gabriel Ferrater: 
www.cerdanyola.cat/AnyFerrater

Programa Més que Lletres:  
www.cerdanyola.cat/mesquelletres



Celebrem el Dia Mundial  
de la Poesia

Del 18 de març al 28 d’abril 

ACCIÓ DE CARRER

Els arbres ens parlen
Alguns arbres situats en llocs 
assenyalats de la ciutat “vestiran” 
alguns dels poe mes més 
significatius de Gabriel Ferrater. Us 
convidem a seguir aquest itinerari 
pels llocs on els podeu trobar:
1.  Plaça d’Enric Granados
2.  Carrer Foment amb carrer de 

Francesc Layret (pont del Riu Sec) 
3.  Plaça de l’Abat Oliba
4.  Pati del Museu d’Art 

de Cerdanyola (MAC) ‑ Carrer 
de Sant Martí, 88

Del 21 al 31 de març  

MOSTRA
A la Biblioteca Central de Cerdanyola 
(Planta 0)

“ Gabriel Ferrater - 
Pasolini: dos poetes.  
100 anys”

Mostra bibliogràfica i documental

Dimecres 23 de març

LECTURES
A les 11.30h,  
als Jardins de Ca n’Ortadó

Alumnes del Servei Local de Català 
llegiran el poema de Gabriel 
Ferrater escollit per al Dia 
Mundial de la Poesia, en diverses 
llengües, i també altres poemes 
que tinguin un significat especial 
per a ells.

Organitza: Servei Local de Català

Dimecres 30 de març 

A les 18.30h, al Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) 

+ QUE UNA TAULA RODONA:

Una mirada polièdrica  
de Gabriel Ferrater
Amb Jordi Julià, poeta i Doctor en Teoria de la 
Literatura i Literatura Comparada per la UAB,  
Marta Pessarrodona, poetessa, narradora 
i crítica literària,  
Jordi Llavina, poeta, escriptor i crític literari  
i la participació especial de  
Joan Artigas, cantautor i professor de literatura, 
que ens cantarà alguns dels poemes de Ferrater 
que ha musicat.

Una conversa, un recital, uns records, 
un coneixement, una interpretació musical… 
quatre persones es reuneixen per evocar‑nos 
la figura personal i poètica de Gabriel Ferrater.

ESPECTACLES DE PRIMAVERA

Divendres 8 d’abril

A les 20h, al Teatre L’Ateneu

Fil de memòria 
A càrrec de Pere Arquillué, veu  
i Toni Ubach, guitarra

Arquillué fa un retrat personal i literari de qui 
està considerat com un dels principals renovadors 
de la poesia catalana de postguerra. L’obra poètica 
de Gabriel Ferrater gira entorn de l’erotisme 
i el pas del temps. Precisos i intensos, els seus 
versos proposen un diàleg amb la complexa 
i enigmàtica realitat de les relacions humanes.

Un espectacle de 
contrastos basat en una 
poètica de la claredat i el 
misteri, moral però no 
moralista.

Preus:  
taquilla 20€, anticipat 15€,  
estudiants i pensionistes 11€.  
Venda a l’Ateneu i web: (+1€) 

www.cerdanyola.cat/teatre

Dimecres 20 d’abril

A les 18.30h, al Jardí de Can Llopis

Poema inacabat
A càrrec de la companyia Produccions de Lo Nostro

Teatre, dansa i poesia, 
que es van cuinant… 
Són els tres ingredients 
d’aquesta posada en escena 
del conegut poema narratiu 
de Gabriel Ferrater.

Dissabte 23 d’abril

A les 19h (en el marc de la Marató de Lectura)  
a la plaça Francesc Layret (davant l’Ajuntament) 

Gabriel i Qel 
A càrrec de Qel Xiberta, veu i guitarra  
i Pep Romaguera, guitarra

No és un recital qualsevol 
de poemes musicats. 
Per una banda, hi ha els 
poemes de Ferrater que 
Xiberta ha musicat com 
si Ferrater els hagués 
adreçat a ella. Per l’altra, 
les cançons que Xiberta 
ha compost adreçades 
a en Gabriel. Versos que 
van i que venen entre dos 
creadors que guanyen la 
partida al temps cronològic 
i es fan presents, ambdós, 
a l’escenari.

Divendres 29 d’abril i dilluns 1 de maig 

ACCIÓ URBANA

Mengem amb Ferrater
El cap de setmana de Festa Major “dinarem” 
amb Gabriel Ferrater ja que les estovalles de diversos 
restaurants de la ciutat aniran farcits dels poemes 
de l’autor.

Organitza: Gremi d’Hostaleria

©David Ruano


