
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa d'activitats 
 
 
Del 13 al 28 de setembre, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 
Exposició: Homenatge a Salvador Espriu 
 
Organitzada pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Recull de manera 
breu la trajectòria d’Espriu i hi pren especial rellevància la relació entre l’escriptor i 
l’artista Armand Cardona Torrandell. 
Enguany també és el centenari dels naixements de Marià Villangómez (Eivissa, 1913 
- 2002) i Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Palma, 1913 - El Brull, 1938), amic i company 
d’aprenentatge, tan present en la vida i l’obra d’Espriu. Per aquest motiu estan 
inclosos en aquesta mostra. 
 
 
Divendres 20 de setembre, a les 18.30h, a la Biblioteca Armand 
Cardona Torrandell  
 
Dramatització i xerrada: Espriu & Cardona 
 
En primer lloc, es recitaran a diferents espais de la biblioteca els poemes, que 
formen part de l'obra Les cançons d'Ariadna, "Baralla de dos cecs captaires", 
"Cançó de l'Esperanceta Trinquis"  i "Entrada". 
Seguidament, la companyia l’Escotilló Teatre farà una lectura dramatitzada de 
l’entremès "Conversió i mort d’en Quim Federal", inclòs dins de l'obra Ariadna i el 
laberint grotesc. Aquest entremès formà part de l’obra de teatre Ronda de mort a 
Sinera, de Ricard Salvat. Les escenografies dels anys 1965, 1970 i 1975 les realitzà 
Armand Cardona Torrandell. 
Per acabar, hi haurà una xerrada a càrrec de Josep Anton Codina, professor de 
l’Institut del Teatre i membre de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), qui farà 
una aproximació al moment creatiu d’aquesta companyia durant els anys 60 i 70 i a 
la relació que Salvador Espriu va establir amb Armand Cardona i Ricard Salvat. Hi 
participarà, també, Quim Roy, autor de la darrera escenografia de Ronda de mort a 
Sinera l’any 2002. 
�

Fitxa artística de "Conversió i mort d’en Quim Federal" 
Quim: Ferran Coma 
Rossenda: Mònica Serret 
Sagristà: Xavi Fuguet 
Pancraç: Carlos Lizalde 
Teseu: Josep Candela 
Acotadora: Susanna Garcia-Prieto 
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Fitxa artística de Les cançons d'Ariadna 
"Esperanceta Trinquis": Emma Martínez 
"Baralla de dos cecs captaires": Núria Miracle 
"Entrada": Neus Sardà 
 
Direcció: Àlex D. Capo 
Ajudant de direcció: Anna Cabanes 
Espai escènic: Quim Roy 
 
 
Divendres 27 de setembre, a les 19.30h, a la Biblioteca Joan Oliva i 
Milà  
 
Fragments d'obres d'Espriu i presentació de llibre: Espriu 
transparent,  escrit per Agustí Pons 
 
Dramatització d’una selecció de fragments d'obres de Salvador Espriu, a càrrec dels 
actors Josep Maria Teixell i Núria Valls. 
Seguidament, presentació del llibre Espriu transparent, a càrrec del seu autor. És 
una biografia de Salvador Espriu minuciosa, rigorosa i extraordinàriament 
documentada, que ens ajuda a entendre millor una personalitat que no sempre ha 
estat ben explicada. 
Acte organitzat per les biblioteques de Vilanova i la Geltrú i les llibreries Llorens i La 
Mulassa amb la col·laboració d'Edicions Proa. 
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Del 7 al 12 d’octubre 
 
Concurs: Frases de Salvador Espriu 
 
Vols participar a l’Any Espriu? Identifica durant la setmana del 7 al 12 d’octubre, sis 
fragments d'obres d’Espriu que vegis a les llibreries Llorens, La Mulassa i a les 
biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona. Tots els participants que aportin les 
respostes correctes entraran en un sorteig de vals de compra a les llibreries abans 
esmentades. Per a més informació, consulteu les bases. 
L'organitzen les biblioteques de Vilanova i la Geltrú i les llibreries Llorens i La 
Mulassa. 
�
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Del 25 d'octubre al 24 de novembre 
 
Mostra de fons documental: Salvador Espriu a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer 
 
Mostra de correspondència i llibres d'Espriu que formen part dels fons de la 
Biblioteca i procedeixen dels llegats José Cruset, Joan Enric Roig Santacana i 
Joaquim Molas. 
 
 
Del 26 d’octubre al 24 de novembre, al Teatre Principal 
Del 29 de novembre al 25 de gener a l’Auditori Eduard Toldrà 
 
Exposició: Ronda de Mort a Sinera. El món espriuà d’Armand 
Cardona 
 
Armand Cardona Torrandell va ser l’artista escollit per Ricard Salvat per traduir 
escenogràficament el món espriuà de Ronda de mort a Sinera. Els plafons que 
presentem són una mostra del seu treball. Una relació de Cardona amb l’univers 
d’Espriu, que aniria molt més enllà amb la realització de diversos quadres de 
temàtica sinerenca. 
 
 
 
 
 



Diumenge 3 de novembre, a les 19h, al Teatre Principal 
 
Lectura dramatitzada: Espriu! 
 
Representació d'aquesta obra de teatre a càrrec de la companyia La Perla 29, dins 
el programa Escola de l’espectador. És un espectacle per a tres veus i una gui tarra, 
a mig camí entre la lectura i la dramatització. 
Durada: 50 minuts. 
 
Fitxa artística 
Direcció: Oriol Broggi 
Intèrprets: Clara Segura, Màrcia Cisteró i Oriol Broggi 
Música en directe: Marc Serra 
 
Sinopsi 
A partir d’una trobada amb espectadors de La Perla 29, el director, dues actrius de 
sempre de la companyia, el regidor i el cap de sala engeguen un recital improvisat 
que va més enllà i es converteix en un petit espectacle. Broggi coneix bé el món 
d’Espriu. Ha interpretat a l'escriptor a Ronda de mort a Sinera i ha participat a 
Primera història d'Esther. 
Espriu! és un espectacle fet a mida en el moment que vivim. Tranquil, a pams... i 
contundent, com els versos d’Espriu. Recupera l’essència de les propostes dels 
inicis de La Perla 29. Consisteix en un encavalcament de textos, fragments de 
Primera història d’Esther, poemes, prosa, imatges... Una particular tria de l’univers 
Espriu. 
 

«Catalunya vista pel poeta. La creació d’un mite, quasi tràgic, des 
de Sinera fins arribar a les fonts gregues. La creació d’un univers 
propi. Aprofitant personatges del món dels seus estius, i elevant-
los a la categoria de personatges de Catalunya. 
Agafa Arenys que és el seu poble d’estiueig i l’eleva a un lloc mític, 
que pot ser qualsevol. En fa un univers català, que ha de servir per 
fer un punt des d’on puguem entendre’ns millor.» 

 
Oriol Broggi. 

 
Preus: platea i llotges centrals: 12�. Llotges laterals: 9�. Galliner: 6� 
 
 
Dijous 14 de novembre, a les 19h, a la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer 
 
Conferència: sobre els documents relacionats amb Salvador Espriu que formen part 
dels fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 
 
Divendres 24 de gener, a les 21h, al Teatre Principal 
 
Recital poètic amb música: La pell de poeta: Espriu 
 
Recital poètic amb acompanyament musical, a càrrec de Sílvia Bel, veu, i Orestes 
Gas, guitarra. Autor: Salvador Espriu. Aquest recital forma part del programa Escola 
de l’espectador.  Durada: 40 minuts. 
 
Sinopsi 
La poesia es pot considerar l’expressió literària de la bellesa. Si l'acompanya la 
música, ambdues formen un tàndem magnífic i delirant que ens du a gaudir de la 
creació literària en la seva vessant més artística. 
Dels xiprers, a la mar, del cementiri de Sinera, a la platja, i de la pell de brau, al dictat 
de la primera història d'Esther. Paraules d’un poeta: Salvador Espriu, que va viure 
per salvar-nos els mots i retornar-nos el nom de cada cosa. Veu i símbol d'un poble. 
 
Preus: platea i llotges centrals: 10 �. Llotges laterals: 6�. Galliner: 4� 
 
 
 
 
 



�

Dissabte 25 de gener, a les 21h, a l’Auditori Eduard Toldrà 
 
Raimon en concert - Espriu en el record 
 
Concert a càrrec del cantautor Raimon 
Durada: 90 minuts. 
 
Fitxa artística 
Miquel Belasco: guitarra 
Joan Urpinell: guitarra 
Pau Domènech: clarinet i clarinet baix 
Fernando Serena: contrabaix 
 
Sinopsi 
Cantant, poesia, escriptor: la forma de cantar de Raimon reivindica el concepte 
visceral de la música, el crit, l’esbós melòdic i harmònic, l’estil col·loquial i lliure. 
El recital que Raimon proposa al públic de Vilanova i la Geltrú consta de dues parts. 
La primera inclou cançons que van des d’“Al vent” (1959); passant per "Diguem no", 
"Jo vinc d'un silenci" i "Veles e vents”; fins a “Punxa de temps” i altres cançons del 
CD Rellotge d’emocions. 
A la segona part, en coincidència amb l'Any Espriu, Raimon oferirà un recital de 
cançons sobre poemes de l'escriptor, als quals ha posat música. 
 
És una selecció de les Cançons de la roda del temps, d'alta poesia lírica, i d'alguns 
dels poemes més directament lligats a les vicissituds de la societat catalana com a 
poble. 
 
Preu: 18 � 
 
 
Guia de lectura de Salvador Espriu 
 
Les biblioteques de Vilanova (Joan Oliva i Milà, Armand Cardona Torrandell i Víctor 
Balaguer), amb motiu de l’Any Espriu, han editat una guia de lectura, que es troba a 
les biblioteques i webs respectives. 
 
 
Activitat infantil: Joc de Salvador Espriu 
 
«Hola! Som a la platja d’Arenys de Mar i hem trobat unes ulleres. Ajuda'ns a 
investigar de qui són». Així comença aquest joc infantil. Des dels ordinadors de les 
sales infantils de les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona o des del de casa 
teva podràs accedir a un petit joc per a conèixer Salvador Espriu. 
http://genius.diba.cat/joc-espriu 
 
 
Venda d'entrades dels espectacles de pagament, a partir del 22 de 
setembre, a les 11h 
 
Per Internet a: www.auditoritoldra.cat 

www.elprincipal.cat/ 
 
Tots els dissabtes de 17 a 20h, a les taquilles del Teatre Principal 
 
Des d’una hora abans de l’espectacle, a les taquilles de l’Auditori Eduard Toldrà i del 
Teatre Principal (depèn del lloc on es faci l’activitat)�
 
 
Trobareu més informació a les següents pàgines web 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú http://www.vilanova.cat/ 
 
Auditori Eduard Toldrà www.auditoritoldra.cat/index.php 
 
Biblioteques de Vilanova www.vilanova.cat/biblioteques 
 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer www.victorbalaguer.cat/ 
 
Teatre Principal www.elprincipal.cat/ 

Organitzen: 


