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Un espectacle de poesia i música inspirat en fonts,
masies i ermites. Escrit i dirigit per Jordi Lara

LA POESIA VA 
A LA FONT
 

BUBULINATEATRE



LA POESIA VA A LA FONT

El rapsode i músic Valentí Maymó amb l'actriu Gisela
Figueras ens retornen el goig de la paraula declamada,
intensa, que tan bé casa amb el repertori dels poetes
clàssics catalans. A més, en l’espectacle Valentí Maymó
interpreta músiques en viu amb dos instruments que
s’agermanen amb l’entorn de la natura: la tenora i la
kalimba.



TOTS ELS POEMES ES RECITEN DE MEMÒRIA, SENSE FARISTOL NI PAPER

POEMES

Alguns dels poemes i fragments que es reciten:

- Els núvols, de Màrius Torres
- Fragment de "Terra Baixa", d'Àngel Guimerà
- Fragment de "Sebastià", de Josep M. de Segarra
- La vaca cega, de Joan Maragall
- Aires del Montseny, de Jacint Verdaguer
- Cal estimar, d'Apel.les Mestres
- La campana de Sant Honorat, de Josep Maria de Sagarra

Aquesta selecció de poemes es pot completar o adaptar,
amb poemes dedicats expressament a les fonts o altres
indrets del municipi i/o escrits per poetes locals.



NECESSITATS TÈCNIQUES

LA POESIA VA A LA FONT es pot adaptar a les noves
normatives derivades de les limitacions que imposa la
pandèmia del COVID-19: està pensat per a espais
exteriors i amb aforaments petits, amb dues persones a
escena, pertò també es pot fer en espais tancats seguint
els protocols establerts. 

S’adapta a qualsevol espai i en funció d'aquest, es pot fer
en format acústic o bé amb amplificació de veu (micro
inalàmbric de diadema).

Durada: 60 minuts







ALTRES ESPECTACLES DE 
VALENTÍ MAYMÓ

CAMINS DEL PARADÍS , poemes de Jacint Verdaguer. 
Més de trenta actuacions arreu de Catalunya.
https://www.youtube.com/watch?v=eBgmfzDtZ5s

EL POEMA DE NADAL, de Josep Maria de Sagarra. 
Única versió íntegra i de memòria.
https://www.youtube.com/watch?v=H5XQRxhpC-g

https://www.youtube.com/watch?v=eBgmfzDtZ5s++-+EL+POEMA+DE+NADAL,+de+Josep+Maria+de+Sagarra.+%C3%9Anica+versi%C3%B3+%C3%ADntegra+i+de+mem%C3%B2ria.+https://www.youtube.com/watch?v=H5XQRxhpC-g
https://www.youtube.com/watch?v=H5XQRxhpC-g


CONTACTE: Bubulina Teatre 634 530 274 / 669 938 934
valentimaymo@gmail.com bubulinateatre@gmail.com


