Segona lectura pública de Sant Jordi a Brussel·les
“Josep Pla oral” de Josep Valls
amb la
Coral de l’IES Terres de Ponent

El Casal Català de Brussel·les organitza la “Festa de la Primavera”, durant la qual es farà la
Segona lectura pública de Sant Jordi a Brussel·les. Aquesta activitat s’emmarca dins del 80è
aniversari del Casal i del 30è aniversari de la mort de l’escriptor Josep Pla. Durant l’acte es
llegiran cinc blocs de dos capítols de la novetat editorial vinculada a l’autor: Josep Pla oral de
Josep Valls. La lectura anirà alterant-se amb les cançons de la Coral de l’IES de les Terres de
Ponent (Mollerussa)
Dia: 3 de maig de 2011
Hora: de 17:30h a 20.00h
Estructura de l’acte
17.30h

Benvinguda
Joan Prat i Coll, delegat del Govern de la Generalitat davant la UE
Elvira Ballesta, presidenta del Casal Català de Brussel·les

17.45h

Presentació de la lectura i el recital
Sílvia Rufach, directora de la Coral IES de les terres de ponent
Antoni Torras i Estruch, Casal Català de Brussel·les

18.00h

Lectura de cinc blocs de dos capítols del llibre Josep Pla oral . Cada capítol anirà
seguit de dues cançons de la Coral de l’IES Terres de Ponent (l’ordre definitiu està
pendent d’establir)

20.00h

Final de l’acte

Programa - Estructura de la lectura
-

Part 1:
Lectura “Vida” i “Gent”
Cançons: La Dama de Mallorca (breu cançó sobre una bonica dama i la seva mare) ;
Oh! Ma Bella Aurora (cançó de l’inici del dia. Personificació de l’aurora)

-

Part 2:
Lectura “Autobiografia” i “Literatura”:
Cançons: Obre els Ulls (d’Antoni Tolmos, sobre la nit i el despertar dels sentits d’un nou
dia) ; Cançó de la instància amorosa (d’Antoni Tolmos, posa música a la poesia de Josep
Carner)

-

Part 3:
Lectura “Art” i “Menjar”:
Cançons: Voldria ser com tu (de la pel·lícula El llibre de la selva); Amor articular (dedicat a
la música de Lluís Llach)

-

Part 4:
Lectura “País” i “Viatge”:
Cançons: Tinc un clavell per tu (de Lluís Llach, el clavell és símbol d’ajudar); Al vent (del
cantautor Raimon)

-

Part 5:
Lectura: “Religió” i “Política”:
Cançons: Llença’t (del grup Lax’n’Busto); Tens un amic (versió dels Gossos d’un tema de
Carole King)

