
POEMES DE CAPÇALERA 
 

UN ESPECTACLE MOLT ESPECIAL DE MIQUEL 
PUJADÓ 
 

 
Pujadó amb Josep Maria Pou i amb Joan Pera, dos dels dotze 
actors que han col.laborat en el llibre/CD “POEMES DE 
CAPÇALERA” 
 
Després d’onze àlbums de temes propis, tres més amb les 
seves adaptacions de Georges Brassens i dues monografies 
dedicades respectivament a Agustí Bartra i Joan Maragall, 



Miquel Pujadó torna al camp dels poetes per realitzar un 
projecte molt especial, la realització del llibre POEMES DE 
CAPÇALERA. Inclou textos seus sobre més de 90 poetes 
d’arreu de les terres de parla catalana, ja desapareguts però 
plenament vigents, i un poema de cadascun). Des dels 
trobadors com Guillem de Cabestany i Cerverí de Girona al 
recentment traspassat Joan Argenté, passant pels poetes més 
coneguts (Ausiàs March, Papasseit, Estellés, Martí i Pol, Palau i 
Fabre, Espriu...), però també per noms a reivindicar (Josep 
Gual, Desideri Lombarte, Rafael Catardi, Maria Beneyto, Joan 
Barceló...) i per escriptors l’obra narrativa o teatral dels quals 
ha amagat la seva producció poètica (Mercè Rodoreda, Àngel 
Guimerà, Montserrat Roig). També s’hi inclouen dos cantants 
desapareguts de nivell literari equiparable als poetes “de 
llibre”: Guillem d’Efak i Ovidi Montllor (de fet, el primer també 
té llibres de poemes publicats). 
 

El llibre va acompanyat per  un CD enregistrat per Pujadó amb 
els músics Joan Humet i Manel López.  Conté vint poemes 
cantats per ell i dotze poemes dits per actors amb els qual 
Pujadó ha treballat, generalment en els espectacles, dirigits per 
Carles Canut, que escriu fa uns anys per a la Fundació Romea. 
Són: Josep M. Pou, Carles Canut, Jordi Boixaderas, Mario Gas, 
Mingo Ràfols, Victòria Pagès, Olga Suàrez, Joan Pera, Pep 
Ribas, Ferran Frauca, Toni Sevilla i Enric Majó. Tot un luxe! 
 
 

A partir d’aquest material, Miquel Pujadó presenta l’espectacle 
POETES DE CAPÇALERA, en el qual interpreta setze de les 
cançons de l’àlbum acompanyat pels seus dos músics, i amb la 
participació en cada sessió d’un dels actors que han participat 
en l’enregistrament, amb una tria de textos que variarà en 
funció del lloc on tingui lloc l’actuació (es donarà una 
importància especials a Joan Barceló i a Màrius Torres a les 
terres de Ponent; a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Marià 
Villangómez, Josep M. Llompart, Blai Bonet, Guillem d’Efak, 
etc, a les Illes; a Joan Timoneda, Ausiàs March Estellés, Maria 
Beneyto, Joan Fuster, Carles Salvador, etc, al País Valencià; a 
Josep-Sebastià Pons, Jordi-Pere Cerdà, Joan Amade,, etc, a la 
Catalunya Nord...). Sempre que sigui possible, convidarem 
també un actor, poeta o cantant de la localitatr visitada 
 
 
 



 

Estrena de POEMES DE CAPÇALERA al Teatre Romea, el 9-V-2016, amb 
Carles Canut i altres actors. 
 

 
 
 
Més informació i contacte: www.miquelpujado.cat  
 

http://www.miquelpujado.cat/

