
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              composicions poeticomusicals
                                  
    JAUME CALATAYUD i
 

Es tracta d’unes 

que no es limiten a una suma de

POEMES I CANÇONS
sinó que tenen també

UN GUIÓ, UNA NARRACIÓ
que pretén reflectir,

a més de la biografia i obra dels poetes,

i la seva manera d’entendre i afrontar la vida.

RECITEM, CANTEM 
I APORTEM DADES BIOGRÀFIQUES, 

PARLEM DE SENTIMENTS I DE TARANNÀS.

la música de la guitarra,

els poemes cantats i els poemes recitats

van sempre lligats, durant la nostra actuació,

amb la passejada que fem

per la vida i el pensament 

El resultat d’aquesta fórmula

és una connexió amb el públic i una amenitat

força superiors als dels tradicionals recitals de poesia;

i també un alt grau d’emotivitat.
              
 

composicions poeticomusicals
                                      de 

CALATAYUD i VICENTE MONERA

Es tracta d’unes composicions

que no es limiten a una suma de

POEMES I CANÇONS 
sinó que tenen també 

UN GUIÓ, UNA NARRACIÓ
que pretén reflectir, 

a més de la biografia i obra dels poetes,

la seva personalitat 

i la seva manera d’entendre i afrontar la vida.

 

RECITEM, CANTEM  
I APORTEM DADES BIOGRÀFIQUES, 

PERÒ TAMBÉ, 
I SOBRETOT, 

PARLEM DE SENTIMENTS I DE TARANNÀS.
D’aquesta manera, 

la música de la guitarra, 

els poemes cantats i els poemes recitats

van sempre lligats, durant la nostra actuació,

amb la passejada que fem 

ida i el pensament dels poetes.

El resultat d’aquesta fórmula 

és una connexió amb el públic i una amenitat

força superiors als dels tradicionals recitals de poesia;

i també un alt grau d’emotivitat.

composicions poeticomusicals 

VICENTE MONERA 

composicions 

que no es limiten a una suma de 

UN GUIÓ, UNA NARRACIÓ 

a més de la biografia i obra dels poetes, 

i la seva manera d’entendre i afrontar la vida. 

I APORTEM DADES BIOGRÀFIQUES,  

PARLEM DE SENTIMENTS I DE TARANNÀS. 

els poemes cantats i els poemes recitats 

van sempre lligats, durant la nostra actuació, 

poetes. 

 

és una connexió amb el públic i una amenitat 

força superiors als dels tradicionals recitals de poesia; 

i també un alt grau d’emotivitat. 



                       

 

 

                           Hereus d’un alt llinatge
                                       cent voltes esbrancat,
                                       florim quan menys ho esperen,
                                       cantem quan menys els plau.
                                       Del fang en fem muralles,
                                       còdols, dels mots, i al cap
                                       de tantes maltempsades,
                                       de tants i tants estra
                                       dins totes les orelles
                                       que saben escoltar
                                       hi ressona ben viva
                                       la gran remor del mar.
 

    

 

                                  
RELACIÓ DE POEMES

 

DIC EL VENT I EL VENT RESPON

HOMENATGE A MIQUEL BAUÇÀ

PER FER
QUINZE POEMES 

LLIBRE DELS SENTITS 

MARE, SI FOS MARINER

  

                        

 

Hereus d’un alt llinatge 
cent voltes esbrancat, 
florim quan menys ho esperen, 
cantem quan menys els plau. 
Del fang en fem muralles, 
còdols, dels mots, i al cap 
de tantes maltempsades, 
de tants i tants estralls, 
dins totes les orelles 
que saben escoltar 
hi ressona ben viva 
la gran remor del mar. 

                 

RELACIÓ DE POEMES RECITATS I/O CANTATS

DIC EL VENT I EL VENT RESPON 
CADA MOT, UN MÓN 

SÍNIA 
COLLARETS DE LLUM 

QUI SAP SI MAI 
HOMENATGE A MIQUEL BAUÇÀ 

EL FUGITIU 
PER FER-NE UNA CANÇÓ 
QUINZE POEMES –VIII- 
EM DECLARO VENÇUT 

LLIBRE DELS SENTITS –II- 
UN SONET PER A TU 

MARE, SI FOS MARINER 
LA FINESTRA 

UN DIA SERÉ MORT 
 

RECITATS I/O CANTATS 

 



                        

 

 

 
 

              
   1  -MIQUEL MARTÍ I POL

2 -JOAN OLIVER, l’home/ 
3 -JOAN SALVAT-PAPASSEIT
4 -SALVADOR ESPRIU

   5  -VERDAGUER. Amb lo cor robat
   6  -MANUEL DE PEDROLO. Mai no és de nit
   7  -EL CAVALLER AUSIÀS MARCH
   8  -JOSEP M. DE SAGARRA. 
   9  -ELLES  
       (Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Maria Mercè Marçal)
 10  -PARAULA I SENTIMENT
       (Sagarra, Riba, Salvat
                                                           
 11  -MAR BRAVA, MAR VERDA, MAR ESCUMEJANTA!
       (Foix, Martí i Pol, Sagarra, Pla, Salvat
                                  Rosa Leveroni, Espriu, Pere Quart, Maragall)
 12  -LLUÍS MARIA XIRINACS. Amb tu.
 13  -PELS VOLTS DE NADAL
        (Pla, Marti i Pol, Sagarra, Riba, Pere Quart, Carner,
                     Salvat-Papasseit, Inés de Cuevas (traducció) i Foix)
 

  Cadascun d’aquests 13 recitals 

originals nostres- té una durada d’uns 50 minuts 

si bé, en el cas de les composicions plurals, també es poden muntar espectacles de 

menys o més durada.      
 

                                    

             j aum e. c alatay ud @hotm ail .c om
                 977 652739/ 6097 63964
 

 

MIQUEL MARTÍ I POL. Reconeixença 

, l’home/ PERE QUART, el poeta
PAPASSEIT. El foc és la paraula

SALVADOR ESPRIU. El que he escrit és escrit 
. Amb lo cor robat      

MANUEL DE PEDROLO. Mai no és de nit 
EL CAVALLER AUSIÀS MARCH 
JOSEP M. DE SAGARRA. Noblesa obliga 

(Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Maria Mercè Marçal)
PARAULA I SENTIMENT 

(Sagarra, Riba, Salvat-Papasseit, Foix,  
                        Espriu, Pere Quart i Martí i Pol)

VA, MAR VERDA, MAR ESCUMEJANTA!
(Foix, Martí i Pol, Sagarra, Pla, Salvat-Papasseit,

Rosa Leveroni, Espriu, Pere Quart, Maragall)
LLUÍS MARIA XIRINACS. Amb tu. 
PELS VOLTS DE NADAL 
(Pla, Marti i Pol, Sagarra, Riba, Pere Quart, Carner,

Papasseit, Inés de Cuevas (traducció) i Foix)

Cadascun d’aquests 13 recitals -dels quals tant els guions com les melodies són 

té una durada d’uns 50 minuts -tret d’El Cavaller Ausiàs March (20’)

si bé, en el cas de les composicions plurals, també es poden muntar espectacles de 

           

j aum e. c alatay ud @hotm ail .c om
977 652739/ 6097 63964

, el poeta 
El foc és la paraula 

 

(Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Maria Mercè Marçal) 

Espriu, Pere Quart i Martí i Pol) 
VA, MAR VERDA, MAR ESCUMEJANTA! 

Papasseit, 
Rosa Leveroni, Espriu, Pere Quart, Maragall) 

(Pla, Marti i Pol, Sagarra, Riba, Pere Quart, Carner, 
Papasseit, Inés de Cuevas (traducció) i Foix) 

dels quals tant els guions com les melodies són 

tret d’El Cavaller Ausiàs March (20’)-, 

si bé, en el cas de les composicions plurals, també es poden muntar espectacles de 

j aum e. c alatay ud @hotm ail .c om      
977 652739/ 6097 63964 


