
 

Sisa, Crosas, Vilarasau i Formosa, noms destacats del 
cicle Tocats de Lletra, dedicat a la 'màgia literària'

La iniciativa, que organitzen el Gremi de Llibreters i l'Ajuntament de Manresa,  
emplenarà la capital del Bages de música, poesia i literatura el mes d'octubre.

El programa inclou la participació d'actors consagrats com Joan Crosas i Emma 
Vilarasau, del cantautor Jaume Sisa i dels poetes Feliu Formosa i Manuel Forcano. 

Manresa, 28 de setembre de 2010.- Aquest divendres els actors Joan Crosas i Aina Huguet i el 
pianista David Martell seran els encarregats d'encetar el cicle literari Tocats de Lletra amb un recital 
poètic anomenat Encanteris al Teatre Kursaal, de Manresa, amb poemes inèdits d'autors com Luis 
Eduardo Aute, Gabriel Mora, Feliu Formosa, Miquel Desclot i Sònia Moya, inspirats en el món de 
la màgia. El cicle, que s'ha batejat com a “màgics” en la seva quarta edició, inclou una àmplia 
varietat d'activitats literàries i culturals sobre el concepte de la màgia de la literatura, des de recitals 
poètics fins a espectacles de circ, música, cinema i sessions de lectura, i compta amb la participació 
d'alguns dels noms més importants de l'escena artística i musical catalana actual, com Xavier 
Bosch, Emma Vilarasau, Marta Marco i Jaume Sisa. “Tocats de lletra és una prova que també arreu 
del país s'organitzen propostes culturals i literàries de primer nivell”, valora Antoni Daura, president 
del Gremi de Llibreters de Catalunya, organitzador del cicle juntament amb l'Ajuntament de 
Manresa i diferents entitats de la ciutat. La iniciativa té l'objectiu “de fomentar la lectura entre el 
públic local però també entre tots aquells que vindran de fora, atrets per l'atractiu programa del 
cicle”, subratlla Daura. 

Tocats de lletra inclou més d'una trentena d'activitats programades entre l'1 i el 30 d'octubre, 
algunes de les quals són gratuïtes, a diferents escenaris de Manresa, com el Teatre Kursaal, el Teatre 
Conservatori, la Plana de l'Om, el Centre Cultural el Casino, la Llibreria Petit Parcir i les 
biblioteques municipals. En el seu programa, la música i la poesia hi tindran un protagonisme 
destacat amb recitals poètics com EnSISA't de Jaume Sisa i Del vers al cant, poemes i cançons de 
Feliu Formosa (dissabte, 2); Domini Màgic, amb les actrius Marta Marco i Judit Farrés (dissabte 
16); Arts en vers, amb Rosa Vila i Adrià Muntaner (dissabte 23); i Jo sé estimar, amb Xavier Bosch 
i Emma Vilarasau (dissabte 29); o bé el taller de lletres de cançons de Jaume Pla “Mazoni” (dijous 
14). Però també hi haurà lloc per al cine, amb una sessió de films dedicats a la màgia (diumenge 3), 
i per a la gastronomia, amb un sopar literari elaborat a base de productes autòctons i originals 
receptes (dimecres 27). El cicle es clourà amb l'espectacle Penjats de la paraula, que fusiona la 
plasticitat del circ amb la força dels mots. Alguns dels actes tindran un caire local, com un itinerari 
poètic per Manresa de la mà de quatre poetes i amb música d'Horacio Fumero.
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Al programa també abunden les propostes adreçades als més petits, com un taller de contes 
infantils, papiroflèxia i jocs didàctics amb el nom de La Magia dels jocs, a càrrec d'Anna Maria 
Peña (dissabte 2), o bé tot un seguit d'activitats en torn el conte El Petit Príncep, com construir un 
mòbil amb els planetes que visita el seu protagonista o bé crear un domino amb fragments de la 
història. També s'han organitzat un concurs de microrelats en català o bé una exposició sobre Pere 
Calders, que inclou una petita mostra bibliogràfica a partir del 18 d'octubre a la Biblioteca del 
Campus Universitari de Manresa. 
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