Arriba la posta a Sobirans,
i quan el sol decau s’escau que obrim la paraula,
del mar a munt,
capgirant l’horitzó de roses i foc,
canviant les raons de l’ací i de l’allà i fent de l’anvers un revers sense límits.
No cal empènyer,
tan sols conjurar branques,
arrels,
fulles i setembres
perquè la verema ens ofreni conciliàbuls,
màgiques nits en què el revers de les notes d’una flauta ens porti per camins oberts al cor.
A la posta
trobarem l’eixida que ens durà a la revolta.
A la posta
el foc i la paraula.

Arenys de Munt celebra la 4a edició de Re-Vers: Cicle d’Arts Poètiques, amb moltes
novetats i amb les propostes més innovadores de la música i la poesia a Catalunya.
Més que mai, obrirem finestres, respirarem a fons i ens retrobarem amb les forces
tel·lúriques del nostre paisatge. Així serem, per primer cop, al torn del capvespre i
gaudirem de nous espais, com la masia Can Colomer.
Enguany hem reunit la veu de rapsodes, poetes i músics com Maria Sevilla Paris, Ferran
Palau, Marc Egea, Pep Moliner, Joan Puigdefàbrega, Oriol Sauleda, L’Últim Indi i El
Petit de Cal Eril. Per als més menuts ens acompanyarà la companyia Binixiflat i
maridarem la poesia amb els vins del Celler Talcomraja. Volem donar importància al
nostre poeta Domènec Perramon i ens deixarem endur pels seus poemes al seu itinerari
poètic per racons preciosos d’Arenys de Munt.
En una abraçada entre la tradició i les iniciatives més contemporànies, reflex de l’essència
del nostre poble, us convidem a xalar d’un final d’estiu ple de Re-Vers.

Col·lectiu Re-Vers
Arenys de Munt 2021

Maria Sevilla Paris és investigadora i docent precària de llengua i literatura catalanes a
la Universitat de Barcelona. L’any 2015 guanya el premi Bernat Vidal i Tomàs amb el seu
primer poemari, Dents de polpa (AdiA Edicions). El 2017 surt Kalàixnikov (Món de
Llibres), guardonat amb el Miquel Àngel Riera, l’any 2020 guanya el 4t Premi Carles Hac
Mor amb la plaquette If true: false; else: true (Editorial Fonoll) i el 2021 ha publicat el seu
tercer llibre de poemes, Plastilina (Editorial Fonoll).
Ara ens presenta Miss Interpretation, acció de poesia sonora sobre el llenguatge com a
glitch, el treball assalariat com a error i les existències vegetals com a malura de la terra.
Entrem, doncs, dins l’imaginari d’aquesta poeta punkie, lírica i implacable, potser encara
convençuda “que l’art és bo si és irresolublement contradictori”.

Ubicació:
Masia Can Colomer
Riera Sobirans s/n (camí de Lourdes)
Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Entrada 10 €*

*Entrada combinada on s’inclou també
el concert de Ferran Palau (21.30 h).

COMPRAR ENTRADES

Fotografia Marc Cuscó

Ferran Palau no necessita presentació, no només per haver estat el guitarrista i
cocompositor del grup de culte Anímic, sinó també per la seva sòlida carrera en solitari.
Acaba de publicar Parc, el seu cinquè disc, que continua la saga després de Kevin (2019),
Blanc (2018), Santa Ferida (2015) i L’Aigua del Rierol (2012).
L’easy loving i les cançons d’amor es tornen encara més sinceres. Trobarem un amor que
fa una mica més de mal, que crema una mica més fort. Un amor seduït pel minimalisme i
els sintetitzadors, que ens guien, a pas lent, a través del seu imaginari, on escriu i descriu
la seva història com un paisatge que gira a un ritme tranquil, assossegat, però implacable.
Ferran Palau: veu i guitarra
Jordi Matas: guitarra i teclats
Malcus Codolà: bateria
Jordi Bosch: baix
Ubicació:
Masia Can Colomer
Riera Sobirans s/n (camí de Lourdes)
Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Entrada 10€*

*Entrada combinada on s’inclou també
el recital de Maria Sevilla (20:30 h).

COMPRAR ENTRADES

Domènec Perramon i Torrus va néixer a Canet de Mar l’any 1906 però sempre va
considerar Arenys de Munt el seu poble, després de viure-hi de petit. De jove el seu
esperit inquiet i sensible ja el va fer sentir atret per la poesia. L’any 1932 irrompé amb
força en els Jocs Florals de Barcelona amb el poema La pau dels silencis, que va merèixer
la Viola d’Or i Argent. Des d’aquells moments, l’allau de poemes guardonats no té
aturador: va arribar a la seva culminació als Jocs Florals de Buenos Aires (1941), on
obtingué els tres Premis Ordinaris. Un profund lirisme i una gran pulcritud estètica
traspuen en totes les seves composicions. Domènec ha estat definit com “el poeta de
l’elegància”.
Enguany al Re-Vers volem retre homenatge al nostre poeta local i deixar-nos endur pels
seus poemes en un itinerari poètic per racons preciosos d’Arenys de Munt.

Ubicació:
Trobada a la plaça de l’Església
Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Activitat gratuïta
Reserva prèvia a la Biblioteca
Antònia Torrent i Martori, al
telèfon 937 93 84 48, correu
b.arenysmu.sm@diba.cat
o
presencialment de dilluns a
divendres de 16.30 a 20.30 h.

Coneix la Ruta:

www.arenysdemunt.cat

Marc Egea (viola de roda i loops en directe), Pep Moliner (fiscorn i electrònica), Joan
Puigdefàbrega (paraula) i Oriol Sauleda (paraula) assagen la seva forma piulada de
conversa dalt de l’escenari, seguint el fil d’un Poema Tutal de Joan Puigdefàbrega.
‘(...) Tot convida, tot és acollidor:
hi ha llibres i sillons i un mirador
des d’on es veu el mar amb els vaixells;
s’hi poden mantenir converses a tothora,
tot té veu i tot se sent (…)’

Ubicació:
Masia Can Borrell
Av. Remei, s/n Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Entrada lliure
RESERVAR ENTRADES

La companyia de teatre de titelles Binixiflat, refundada a Arenys de Munt l’any 1985 per
l’artista Biel Porcel, és una de les més veteranes dels Països Catalans. Obrim espai als més
petits amb el seu espectacle Contes del Binomi, basat en les tècniques d’invenció de contes
del pedagog italià Gianni Rodari, concretament de la tècnica del binomi fantàstic.
Un actor-titellaire i un músic, amb titelles i fiscorn, posen en escena un espectacle farcit
d’efectes especials, tocs de contemporaneïtat i diversió.
Gabriel Porcel (actor i titellaire)
Pep Moliner (músic - fiscorn i tuba)
Espectacle familiar (a partir de 3 anys)

Ubicació:
Masia Can Borrell
Av. Remei, s/n Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Entrada lliure
RESERVAR ENTRADES

Fotografia Sonja Stich

Aquest any, de nou, us presentem un maridatge literari organitzat per la Biblioteca
Antònia Torrent i Martori. Una sinergia entre el vi i la paraula construïda de la mà de
L'Últim Indi i el Celler Talcomraja.
Eduard Costa (ex Amics de les Arts) i L’Últim Indi ens conviden a un viatge amb cançons
que parlen de la vida i la mort, del vent, del foc i de la terra. Un espectacle poètic i musical
que ens porta a un univers sonor fascinant, barrejant l’essència pop i els sons ancestrals.
Tot maridat amb el món sensorial dels vins partisans d’un petit celler del nostre poble, el
Celler Talcomraja de Joan Munich, significat pel seu treball de sostenibilitat, dignificació
de la pagesia i la cura de la terra.
Preparem-nos, doncs, per gaudir d’aquesta intensa fusió de la paraula, la música i l’esperit
del vi del nostre territori.
Eduard Costa (guitarra i veu)
Pol Maresma (guitarra)
Carlus Llamas (percussions)

Ubicació:
Masia Can Borrell
Av. Remei, s/n Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Entrada lliure (Aforament limitat)
Reserva prèvia a la Biblioteca Antònia Torrent i
Martori, al telèfon 937 93 84 48, correu
b.arenysmu.sm@diba.cat o presencialment de
dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h.

Fotografia Marc Cuscó

Joan Pons, ànima d’El Petit de Cal Eril amb una carrera de tretze anys i vuit discos a
l’esquena, ens presenta el seu últim disc, N.S.C.A.L.H. (2021). Amb els peus a terra i alhora
en la metafísica, la música d’aquest treball travessa el cosmos per generar al seu voltant
una força gravitacional imparable.
N.S.C.A.L.H. entra en íntima col·lisió amb els precedents Energia fosca (2019), La força
(2016) i el celebrat △ (2018). Ve a arrodonir un cicle de creixement forjat des de la base
per un grup que defensa el seu projecte en primera persona, des de la trinxera i amb la
màxima tenacitat: sense parar de tocar en directe i amb un inusitat ritme de producció de
discos.
El Petit de Cal Eril són Joan Pons (veu i guitarra), Artur Tort (teclats), Dani Comas (baix),
Ildefons Alonso (bateria) i Jordi Matas (guitarra de 12 cordes i teclats).
Acomiadem el cicle fent brillar la nit amb aquesta proposta entre el folk-pop, la cançó
popular i la psicodèlia.

Ubicació:
Masia Can Colomer
Riera Sobirans s/n (camí de Lourdes)
Arenys de Munt
Com arribar-hi

Accés:
Entrada 10 €
COMPRAR ENTRADES

Producció:
Col·lectiu Re-Vers i Ajuntament d’Arenys de Munt
Entitats i institucions col·laboradores:
Diputació de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Altres col·laboradors:
Biblioteca Municipal Antònia Torrent i Martori
Imatge del Cicle:
Delphine Labedan
Xarxes socials
Facebook / Twitter / Instagram
Premsa i comunicació
Email: info@revers.cat
Web: www.revers.cat

Masia Can Borrell
Av. Remei, s/n
Arenys de Munt
Veure a Google Maps

Masia Can Colomer
Riera Sobirans s/n (camí de Lourdes)
Arenys de Munt
Veure a Google Maps

El Cicle Re-Vers seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa dels espectacles
a l’aire lliure:








A l’hora d’accedir als espais, es farà control de la temperatura corporal.
L’ús de la mascareta és obligatori; el fet de no portar-la posada pot comportar l’expulsió de la
persona del lloc del concert.
L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides i cal
mantenir una distància de seguretat entre persones seguint la normativa.
L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les
indicacions del personal d’acomodació.
Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per
facilitar l’entrada esglaonada.
A l’entrada dels espais dels espectacles hi haurà a disposició del públic dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
Es realitzarà una neteja i desinfecció del mobiliari abans de la representació de cada espectacle.

A poc a poc admirarem la posta
davall un cel de roses i de foc.
El sol morent a l’horitzó s’acosta
a poc a poc.

