«Mestre d’aixa dels mots,
gran coneixedor de la llengua,
cronista de la seva època, irònic
i surrealista a la vegada, no se
li escapava cap detall. Dotat
d’una memòria prodigiosa feia
malabarismes amb les paraules.
Rigorós amb la mètrica que
aplicava instintivament. Va haver
d’assumir un règim que no li feia
il·lusió i com va escriure algú:
“els he perdonat a tots, però tinc
la llista”.»
MP

glòria auleda · josep clopés · narcís comadira
· rob dubois · judit gil · marduix ·
vicenç mascarell · martí pey · xavi plana
· stefano puddu
núria rossell ·

exposició col·lectiva

«ho sap tothom,
i és profecia»
homenatge a

j. v. foix
9 de novembre de 2019
11 de gener de 2020
inauguració: dissabte 9 de novembre a les
7 del vespre. rectoria vella de sant celoni

horari
Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre.
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre.
Dies de Nadal i Cap d’Any: tancat.

martí pey

xavi plana

«Mestre d’aixa dels mots»

glòria auleda
Per Vos faria valises
D’aures antigues i brises,
I estranys i novells piments.
(...)
		
j v foix
g.auleda@gmail.com

rob dubois

j v foix

diumenge dia 15 de desembre, 18h
conferència - col·loqui

josep clopés

Foix: el poeta, pelegrí de l’invisible

De rous lunars
que amaraven...
		

a càrrec de MARDUIX TEATRE

turistaminimalista@gmail.com

a càrrec del poeta
oriol izquierdo

j v foix

jclopesserrat@gmail.com

judit gil

j v foix

Porto els papers d’una casa
forana
Escumejant vora la mar
i el port...
		
j v foix

rob.dubois@coac.net

juditgilandres@gmail.com

Jo sé el camí
de la casa vermella...
		

Petita intervenció en l’acte inaugural
per Marduix i Tortell Poltrona

Ho sap tothom,
i és profecia...
		

martipey@campins.org

dissabte dia 9 de novembre
durant la inauguració

diumenge dia 12 de desembre, 18h
conferència - col·loqui

Els Nadals de Foix. Una lectura
a càrrec del poeta i pintor
narcís comadira

stefano puddu
Tants de mots folls,
i una paraula vera...
		

j v foix
stefano@faino.com

núria rossell
Els nois que ronden per
les cales
hi cullen plomes per les ales...
		

j v foix

rossellnuria@gmail.com

dissabte dia 9 de novembre
durant la inauguració

Visita comentada de l’exposició
en presència del col·lectiu d’artistes

