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ζήστε τις Βαλεαρίδες



απολαύστε τον πολιτισμό μας



Des de l’Institut Ramon Llull tenim marcat l’objectiu d’ajudar a difondre les 
diferents manifestacions de la cultura pròpia dels nostres territoris, dins 
les competències de promoció exterior de la llengua i la cultura catalana 
encomanades pels Governs de les Illes Balears i de Catalunya. Per això, és 
prioritari per a nosaltres el donar suport també a les iniciatives impulsades 
per altres institucions i entitats. 

És per això que des del Llull hem produït una sèrie d’activitats paral·leles 
a l’exposició sobre Joan Miró que viatja per terres gregues durant aquests 
mesos, organitzant un recital musical i un encontre poètic. Així, a través 
la poesia i la música s’establiran clars punts de trobada amb l’obra d’un 
referent imprescindible per entendre l’art del segle XX com és el cas de 
Joan Miró, tan lligat a les Illes Balears a través de bona part de la seva vida,  
a través del seu llegat i de la Fundació Pilar i Joan Miró.

No és aquesta la primera ocasió que acompanyem l’obra de Miró pel món: 
l’exposició antològica que va acollir el MOMA de Nova York l’any passat 
comptà amb el patrocini de l’Institut Ramon Llull. 

Miró, Dalí, Tàpies, Gaudí, Barceló, etcètera són referents de primer ordre a 
nivell mundial, noms sense els quals no es pot entendre l’evolució de l’art 
contemporani i constitueixen par tant un aval per a la nostra tasca. Esperam 
pogueu gaudir d’aquesta programació i que això signifiqui un millor 
coneixement i una major i més intensa relació entre les nostres cultures.

Fanny Tur Riera

Directora adjunta de l’Institut Ramon Llull



Ένας από τους στόχους μας στο Institut Ramon Llull είναι να βοηθήσουμε 
να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού 
των περιοχών μας, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας για την 
προώθηση στο εξωτερικό της καταλανικής γλώσσας και πολιτισμού, όπως 
μας ανατέθηκαν από τις κυβερνήσεις των Βαλεαρίδων Νήσων και της 
Καταλωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο αποτελεί επίσης προτεραιότητα για μας να 
υποστηρίξουμε και τις πρωτοβουλίες που ξεκινούν από άλλους θεσμούς 
και ιδρύματα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, σχεδιάσαμε στο Institut Ramon Llull μια σειρά από 
δραστηριότητες παράλληλες με την έκθεση του Ζοάν Μιρό που ταξιδεύει 
αυτή την εποχή στην Ελλάδα, κι οργανώσαμε μια μουσική συναυλία και μια 
ποιητική συνάντηση. Έτσι, μέσω της ποίησης και της μουσικής θα οριστούν 
σαφή σημεία συνάντησης με το έργο ενός καλλιτέχνη απαραίτητου για 
την κατανόηση της τέχνης του 20ου αιώνα, όπως είναι ο Ζοάν Μιρό, που 
τόσο βαθιά συνδέθηκε με τις Βαλεαρίδες νήσους ζώντας εκεί ένα μεγάλο 
κομμάτι της ζωής του, κι επίσης μέσω της κληρονομιάς που άφησε και 
μέσω του Ιδρύματος Pilar i Joan Miró.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συνοδεύουμε το έργο του Μιρό στον κόσμο: 
η ανθολογική έκθεση που φιλοξένησε το ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης πέρυσι 
είχε επίσης ως χορηγό το Institut Ramon Llull. 

Ο Μιρό, ο Νταλί, ο Τάπιες, ο Γκαουντί, ο Μπαρσελό και άλλοι καλλιτέχνες 
αποτελούν σημεία αναφοράς υψίστης σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ονόματα χωρίς τα οποία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η σύγχρονη τέχνη 
και αποτελούν επομένως μια εγγύηση για το έργο μας. Ελπίζουμε να 
απολαύσετε τις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει και να συμβάλει 
αυτό σε μια βαθύτερη γνώση και μια στενότερη και πιο έντονη σχέση 
ανάμεσα στους πολιτισμούς μας. 

Fanny Tur Riera

Υποδιευθύντρια του  Institut Ramon Llull



Els estudiosos i la crítica especialitzada consideren Joan Miró un dels grans 
artistes del segle XXI. Amb aquesta afirmació es vol significar la importància 
del seu llegat creatiu i els múltiples camins artístics que va deixar iniciats 
en el moment de la seva mort, el 1983. Una mostra de la veracitat i abast 
d’aquesta consideració és el poder del seu referent sobre els artistes més 
joves i l’indubtable magnetisme que exerceix a nivell mundial.

En resposta a aquest interès universal, la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, al llarg de l’any 2009, ha cercat noves vies per augmentar encara 
més la projecció internacional de l’obra i llegat de l’immortal artista. 
Enguany, la nostra Fundació s’ha marcat una important fita amb la gira 
durant un any d’un gran recull d’obra de gran format i obra gràfica dels 
treballs mironians per dos punts de la geografia hel·lènica –Tessalònica i 
Atenes-, signant un acord de col·laboració amb la Fundació Teloglion de 
Tessalònica i el Museu Benaki de la capital, Atenes, per a poder traslladar 
les diferents exposicions del projecte Miró de Mallorca.

D’una altra banda, encoratjats pel marc que ens oferien les exposicions de 
Miró a Tessalònica i la prestigiosa 44 edició del Festival Dimitria, comptant 
amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull i la Conselleria de Comerç de 
les Illes Balears, i amb el suport del Centre Cultural Hispano Hel·lènic de 

Tessalònica F.G.Lorca, de l’Ajuntament de Tessalònica i la mateixa Fundació, 
s’han orquestrat tota una sèrie d’activitats culturals de cara a projectar, més 
enllà de les nostres fronteres, la cultura i la llengua catalana.

Com comprovareu, les accions ideades van des de concerts i recitals poètics, 
a projeccions i exposicions, passant per la cuina més avantguardista de les 
Illes Balears. Activitats totes que cerquen obrir una finestra als ciutadans 
grecs de cap a la cultura pròpia i singular de les Illes Balears. 

Nanda Ramon Tous
Regidora de Cultura

Ajuntament de Palma



Οι μελετητές και οι ιστορικοί της τέχνης θεωρούν τον Ζοάν Μιρό έναν 
από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Με αυτή τη 
δήλωση θέλουμε να υπογραμμίσουμε την σημασία της δημιουργικής του 
κληρονομιάς και τους πολλαπλούς καλλιτεχνικούς δρόμους που άνοιξε 
μέχρι τον θάνατό του το 1983. Μια ένδειξη της αλήθειας και του εύρους 
αυτού του ισχυρισμού είναι η κεντρική θέση του Μιρό ως σημείου αναφοράς 
για τους νεότερους καλλιτέχνες και ο αδιαμφισβήτητος μαγνητισμός που 
ασκεί σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ανταποκρινόμενο σε αυτό το παγκόσμιο ενδιαφέρον, το Ίδρυμα Pilar i Joan 
Miró της Μαγιόρκα αναζήτησε κατά τη διάρκεια του 2009 νέους δρόμους 
για να αυξήσει ακόμα περισσότερο την διεθνή ακτινοβολία του έργου 
και της κληρονομιάς του αθάνατου αυτού καλλιτέχνη. Φέτος, το ίδρυμά 
μας επέτυχε έναν σημαντικό στόχο με την περιοδεία επί έναν χρόνο μιας 
μεγάλης συλλογής από πίνακες μεγάλου σχήματος και γραφιστικά έργα του 
Μιρό, σε δύο σημεία του ελλαδικού χώρου – τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα 
– υπογράφοντας μια συμφωνία συνεργασίας με το Τελλόγλειο Ίδρυμα της 
Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα για τη μεταφορά των 
διάφορων εκθέσεων του προγράμματος Ο Μιρό της Μαγιόρκα. 

Από την άλλη πλευρά, με την ευκαιρία των εκθέσεων του Μιρό στη 
Θεσσαλονίκη και των 44ων Δημητρίων, ενορχηστρώθηκε μια σειρά 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο να προβάλουν 
την καταλανική γλώσσα και πολιτισμό πέρα από τα σύνορά μας, με τη 
συνεργασία του Institut Ramon Llull και του Υπουργείου Εμπορίου  των 
Βαλεαρίδων Νήσων και την υποστήριξη του Ισπανοελληνικού Κέντρου 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης F.G.LORCA, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του 
ίδιου του Ιδρύματος, 

Όπως θα διαπιστώσετε, οι εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν 
περιλαμβάνουν από συναυλίες και ποιητικές βραδιές, μέχρι προβολές και 
εκθέσεις, από όπου δεν απουσιάζει η πλέον πρωτοποριακή κουζίνα των 
Βαλεαρίδων Νήσων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να 
ανοίξουν στους Έλληνες πολίτες ένα παράθυρο στον μοναδικό πολιτισμό 
των Βαλεαρίδων Νήσων. 

Nanda Ramon Tous
Δημοτική σύμβουλος υπεύθυνη για τον πολιτισμό

Δήμος της Πάλμα ντε Μαγιόρκα



Μουσική

Εκδήλωση  Συναυλία της Maria del 
Mar Bonet και των Jaume Compte 
& Nafas Ensemble

Ημερομηνία  14 Οκτωβρίου  2009 
21:00 

Χώρος  Αίθουσα εκδηλώσεων 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

Λογοτεχνία

Εκδήλωση  Ποιητική βραδιά με τον 
Josep Lluís Aguiló, τον Manel Marí 
και τη Susanna Rafart
Απαγγέλλει η ηθοποιός Αθηνά 
Μαξίμου

Ημερομηνία  10 Νοεμβρίου  2009 
20:00 

Χώρος  Τελλόγλειο Ίδρυμα

Ντοκιμαντέρ

Εκδήλωση  Τα φωσφορίζοντα ίχνη 
των σαλιγκαριών 

Ημερομηνία  Συνεχής προβολή  
στα πλαίσια της έκθεσης 
«Εργαστήρια του Μιρό»  
8 Οκτωβρίου - 7 Ιανουαρίου  

Χώρος  Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Γαστρονομία

Εκδήλωση  Επίδειξη  
γαστρονομίας

Ημερομηνία  1-12 Νοεμβρίου  2009 

Χώρος  Εστιατόριο Art O2,  
Τελλόγλειο Ίδρυμα

Περιεχόμενα



ζήστε τις Βαλεαρίδες



Μουσική



Η Μαρία ντελ Μαρ Μπονέτ γεννήθηκε στην Πάλμα (Μαγιόρκα). Άρχισε 
τη μουσική της σταδιοδρομία στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 με τα 
συγκροτήματα Setze Jutges και Grup de Folk. Aφού εξέδωσε διάφορα 
σινγκλ, το 1970 κυκλοφόρησε ο πρώτος της δίσκος, και έκτοτε έχει 
ηχογραφήσει πάνω από 25 άλμπουμ. 

Καλλιτέχνις διεθνούς ακτινοβολίας, γνωστή ως η μεγάλη φωνή της 
Μεσογείου, έχει τραγουδήσει και συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο 
Zulfu Livanelli, το Ensemble de Musique Traditionelle de Tunez, ο Milton 
Nascimento, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Jackson Browne, ο Lluís Llach, ο Joan 
Manuel Serrat και ο Nacho Duato μεταξύ πολλών άλλων. Κατά τη διάρκεια 
της μακρόχρονης σταδιοδρομίας της έχει ηχογραφήσει περίπου τριάντα 
δίσκους και έχει κάνει περιοδείες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της 
Αφρικής, της Αμερικής και της Ασίας. 

Σε αυτή την εκδήλωση η καλλιτέχνις θα μας παρουσιάσει τη δουλειά 
της Amic, Amat, εμπνευσμένη από το δημοφιλέστερο έργο του Ραμόν 
Λιουλ, “Llibre d’ Amic i Amat”. Το αποτέλεσμα είναι μια γεμάτη πάθος 
περιδιάβαση στους ήχους της Μεσογείου, που συνδυάζει την ποίηση 
του Λιούλ με τον ερωτικό μυστικισμό των ποιημάτων και της μουσικής 
των αραβικών χωρών, και την ηχητικότητα των συριακών moaxajas, που 
ενέπνευσαν την καλλιτέχνιδα των Βαλεαρίδων σε αυτή τη δημιουργία της. 

Antonio Sánchez  /  Κρουστά

Jordi Gaspar  /  Κοντραμπάσο

Maria del Mar Bonet  /  Τραγούδι

Αίθουσα εκδηλώσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  / 
14 Οκτωβρίου  2009  /  21:00  /  10 €  /

Maria del Mar Bonet
συναυλία

Vicenç Solsona  /  Κιθάρα

Tobal Rentero  / 
Αρχιλαούτο, μπαντούρια, θεόρβες

Dani Espasa  / 
Πιάνο, πλήκτρα και ακορντεόν







Tο Ensemble ερευνά τους ήχους και τα ηχοχρώματα της Μεσογείου, μέσω 
οργάνων όπως το ελληνικό μπουζούκι, το ούτι, και κρουστών όπως το 
περσικό ζάρμπ και άλλα, διαδεδομένα σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως 
το τουμπελέκι, το ρεκ, τα μπεντίρ ή τα παντέρος. Χρησιμοποιεί τους 
ακουστικούς ήχους για να αναπτύξει έναν δικό του μουσικό λόγο που 
αντλεί από τις διάφορες παραδόσεις της Μεσογείου και παράλληλα από 
τον πειραματισμό με το σύγχρονο στοιχείο. 

Αφού διανύσει μια πορεία μέσα από ζωντανές εμφανίσεις, το 2007 το 
συγκρότημα σταθεροποιείται ως NAFAS ENSEMBLE, ένα μουσικό σύνολο 
που φέρνει στη σκηνή το νέο εννοιακό και αισθητικό στάδιο στη μουσική 
του Ζάουμε Κόμπτε. Η εξέλιξη της μουσικής αυτής οδηγεί σε μια πολύ πιο 
σύγχρονη γλώσσα, που αφήνει πίσω της τα πιο παραδοσιακά στοιχεία και 
αναμνήσεις. Τα διάφορα όργανα επομένως αλληλοσυμπληρώνονται και 
μοιράζονται έτσι τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Η μουσική του συνόλου αποδίδει πάντα φόρο τιμής στη βαθύτερη ουσία του 
ταξιδιού και επιθυμεί επομένως να μεταφέρει τον ακροατή στους κοινούς 
χώρους που μας ιχνογραφούν οι μεσογειακές μουσικές της παράδοσης, 
αξιοποιώντας μάλιστα και τις αναμείξεις που μας έχει αποφέρει το πέρασμα 
από τη Μέση Ανατολή προς την Ινδία. 

Αίθουσα εκδηλώσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  / 
14 Οκτωβρίου  2009  /  21:00  /  10 €  /

Jaume Compte & Nafas Ensemble
συναυλία

Juanjo Tur  /  Ακορντεόν

Enric Pastor  /  Βιολί και βιόλα

Maribel Bonnín  /  Βιολοντσέλο

Wojtek Sobolewski  /  Κοντραμπάσο 

Jaume Compte  /  Ακουστική κιθάρα, ούτι και κρουστά



ζήστε τις Βαλεαρίδες



Λογοτεχνία



Ποιήτρια, πεζογράφος και λογοτεχνική κριτικός. 
“Η Σουζάνα Ραφάρτ χαϊδεύει τις σκέψεις με λέξεις ακριβείς, σαν τον 
μαθηματικό που εφευρίσκει ένα νέο θεώρημα. Δεν έχουμε τεχνολογία για 
να μετρήσουμε την επίδραση του στίχου στον αναγνώστη που τρέφεται 
με αυλάκια από λέξεις. Ίσως κάποτε ένας εφευρέτης που θα αγαπάει 
τις μουσικές των λέξεων να μπορέσει να μας μιλήσει για το βιολογικό 
αποτύπωμα που αφήνει το δάχτυλο των στίχων όταν διεισδύει στη Βενετία 
του αίματος, στον υπολογιστή των νευρώνων ή στο βάθος της επιδερμίδας. 
Η ποίηση της Σουζάνα Ραφάρτ, είμαι μάρτυρας γι’ αυτό, προκαλεί έναν 
αργό εμποτισμό μέσω μακρόχρονων επανειλημμένων αναγνώσεων, που 
σου ανοίγουν διάπλατα της πόρτες του αγνώστου της καθημερινότητας.” 

(Biel Mesquida, “Σουζάνα Ραφάρτ: μια ποιητική των ελευθεριών”, Ένθετο 
“Literatura”, Diario de Mallorca, 4 Φεβρουαρίου 2005)

Πτυχιούχος της Ισπανικής Φιλολογίας (1985) και της Καταλανικής 
Φιλολογίας (1992), σήμερα ασκεί την λογοτεχνική κριτική σε διάφορα 
περιοδικά και συνεργάζεται με πολλά μέσα ενημέρωσης. 

Από τις ποιητικές της συλλλογές ξεχωρίζουν οι Pou de glaç (2002), 
Βραβείο Carles Riba 2001, Retrat en blanc (2004) και Baies (2005), Βραβείο 
ποίησης Cavall Verd 2006. Το ποιητικό της έργο εκπροσωπείται σε πολλές 
ανθολογίες κι έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Το έργο της ως 
ποιήτριας συμπληρώνεται από μεταφράσεις έργων του Yves Bonnefoy, του 
Dino Campana και του Salvatore Quasimodo.

Η Σουζάνα Ραφάρτ έχει εκδώσει επίσης έργα μυθοπλασίας όπως τα  
La inundació (2003), Les tombes blanques (2008) και Un cor grec (2006). 
Επίσης έχει δημοσιεύσει πολλά παιδικά βιβλία. Έχει τιμηθεί με διάφορα 
βραβεία, όπως το Βραβείο Cavall Verd για μετάφραση και ποίηση και το 
Βραβείο Κριτικής Serra d’ Or.

Τελλόγλειο Ίδρυμα  /  10 Νοεμβρίου  2009  /  20:00  /  ελεύθερη είσοδος  /
Απαγγέλλει η ηθοποιός Αθηνά Μαξίμου  /

Susanna Rafart  (Ripoll, Ripollès, 1962)
ποιητική βραδιά





Mar de Grècia

Una terra em parla de tu,

sense ofec de la llum ni l’espera. Verds

d’olivera que encalcen els xiprers, murtra

propera; i el sol, confit de sal i plom,

pou de silenci sobre una aigua cega,

com un bes que no és donat en la vellesa.



Ελληνική θάλασσα

Μια χώρα μου μιλάει για σένα,

δίχως πνίξιμο του φωτός, δίχως την αναμονή. Πράσινα

ελιάς που κυνηγούν τα κυπαρίσσια, κοντινή

μυρτιά· κι ο ήλιος, ποτισμένος αλάτι και μολύβι,

πηγάδι σιωπής πάνω σε τυφλό νερό,

σαν φιλί που στα γεράματα δεν δίνεται. 





Ποιητής και σεναριογράφος.
“Μερικές φορές ο καλλιτέχνης ξεπερνά το έργο του. Ο Μανέλ Μαρί, 
ποιητής από την Ίμπιζα που επιμένει να ασκεί το ποιητικό του έργο ως 
αυτόχθων αυτού του νησιού, μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό το αξίωμα. 
Με μια λογοτεχνία που έχει χάσει τις ρίζες της, σκληρή, που δείχνει τις πιο 
σκληρές αποχρώσεις της υπαρξιακής κρίσης μαζί με έναν αιχμηρό έλεγχο 
των ποιητικών τρόπων. Έτσι, συλλαμβάνει την αίσθηση της πικρίας ενός 
ποιητή που νιώθει περιθωριοποιημένος, κυνηγημένος από την κοινωνία, 
κάτοχος των πλέον έντονων συναισθημάτων, πάντα σε κλειδί αρνητικό, 
δυστυχές, εξεγερμένο. Ο Μανέλ Μαρί είναι ποιητής χωρίς χρόνο και 
χώρο, όχι μόνο λόγω της διάρκειας του μηνύματός του και της απουσίας 
χρονικών ενδείξεων αλλά και εξαιτίας της ατμόσφαιρας της κοινωνικής και 
προσωπικής κρίσης που διαποτίζει τους στίχους του, αυτή την ποίηση που 
είναι μακρινή και σχεδόν την αγγίζουμε/ μόνη και μας κρατά συντροφιά.“

(Alexandre Navarro, Revista de les Lletres Valencianes. Βαλένθια, 2004, αρ. 13)

Απόφοιτος Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας, το ποιητικό του 
έργο περιλαμβάνει τις συλλογές Poemes en Gris (Βραβείο Miquel 
Àngel Riera 1998· 1999) Tria impersonal (1999), Clarisse (2000),  
Poemari de descortesia (2000), Patrimoni dels dies (Βραβείο Baladre 
1999· 2001), Paraula de poeta (2001), Deshàbitat (Βραβείο Senyoriu 
d’Ausiàs March 2003· 2004), No pas jo (Βραβείο Ποίησης Mallorca 
2005), Suite a mitges (2006) και El tàlem (Βραβείο Ποίησης Ciutat 
de Palma-Joan Alcover, 2007). Τα ποιήματα του Μαρί έχουν 
μεταφραστεί στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα ισπανικά στις ανθολογίες  
La poésie aux Baleáres à la fin du millénaire (2002), Poetry in the Balearic 
Islands at the end of the millennium (2003), και “Los perfiles de Odisea”. 
Antología de la poesía joven en las Islas Baleares.
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Manel Marí  (Eivissa, 1975)
ποιητική βραδιά



Sopar íntim

Al rovell dels fanals de l’enllumenat públic

cal que albirem el punt d’opacitat

que té el carrer de nit.

Podríem jeure en terra per lliurar-nos oberts

a la litúrgia íntima de devorar les ombres.



Δείπνο σε στενό κύκλο

Στον κρόκο των φαναριών του δημόσιου φωτισμού

πρέπει να διακρίνουμε το σημείο όπου ο δρόμος

τη νύχτα είναι σκοτεινός. 

Θα μπορούσαμε να ξαπλώσουμε κάτω και να αφεθούμε ανοιχτοί

στην ιδιωτική λειτουργία της καταβρόχθισης των σκιών!



Ποιητής και επιχειρηματίας.
“Η ποίηση του Ζουζέπ Λιουίς Αγιλό  (Manacor 1967), αποκαλύπτεται ως 
ένας ισχυρός νεωτερισμός, απρόσμενη και ενδιαφέρουσα (...) ο ποιητής 
μας συστήνεται σχεδόν χωρίς βιογραφικό σημείωμα, και θέλει μόνο να 
γνωρίζουμε γι’ αυτόν ότι «ζει επτά μήνες τον χρόνο σε ένα εξοχικό σπίτι στο 
Μανακόρ και τον υπόλοιπο καιρό στο Πορτοκρίστο. Παιδί του στωικισμού 
των ποιητών όπως ο Foix, με συναίσθηση της αδυσώπητης σκληρότητας 
της πραγματικότητας, με πόση δύναμη μας παρουσιάζεται ο ποιητής 
αυτός, με πόση ζωτικότητα, πόσο εξαιρετικά ασκεί την ποίηση τασσόμενος 
ενάντια στην καταστροφή και τη μοίρα! Μας απομένουν πολύ λίγα, είναι 
αλήθεια, αλλά μας αρέσουν πολύ.” 

(Jordi Galves, “Ό,τι μας απομένει”, La Vanguardia. Culturas, 14 Ιανουαρίου 
2009, σελ. 8)

Από το έργο του ξεχωρίζουν η τριλογία La biblioteca secreta (2004), 
L’ estació de les ombres (2004) και Monstres (2005), Βραβείο Ciutat de Palma 
και Βραβείο Nacional de Crítica (2006). Στο τελευταίο αυτό βιβλίο ο ποιητής 
διεισδύει στον φόβο που προκαλούν τα τέρατα, οι μύθοι και οι παραστάσεις 
που ανήκουν στο συλλογικό φαντασιακό: ο Μινώταυρος, ο Φράνκενσταϊν 
ή το Γκόλεμ, μορφές που αναπαριστά με έναν πολύ προσωπικό τρόπο, 
αντιμετωπίζοντάς τις με μια κάποια αίσθηση του χιούμορ. 

Η τελευταία του συλλογή, Llunari, έχει τιμηθεί με το βραβείο Jocs Florals 
de Barcelona, για την περίοδο 2008-2009, με αποτέλεσμα ο Αγιλό να 
ανακηρυχθεί Ποιητής της Πόλης της Βαρκελώνης για την περίοδο  
2008 -2009.

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά, τα γαλλικά, τα γαλικιανά 
και τα κορσικανικά. 
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Josep Lluís Aguiló  (Manacor, 1967)
ποιητική βραδιά





Caront
El nostre amor és un llac subterrani. 

El naveguen versos en barques negres 

que duen uns ulls dibuixats a proa 

i una torxa que devora les ombres.

A popa, el timoner, un altre vers, 

s’ha tret del sarró i es mira, gasiu, 

les monedes que vàrem amagar, 

pel passatge, sota les nostres llengües.

Amb decisió, pagat el viatge, 

amb la perxa separa el vaixell negre 

de la ribera i navega allunyant-se 

del final del poema; rumb a l'Hades.



Χάροντας
Ο έρωτάς μας είναι μια υπόγεια λίμνη. 

Τη διαπλέουν στίχοι σε μαύρες βάρκες 

με δυο μάτια ζωγραφισμένα στην πλώρη 

κι έναν πυρσό που σβήνει τις σκιές.

Στην πρύμνη ο τιμονιέρης, στίχος κι αυτός, 

έβγαλε απ’ το δισάκι και κοιτά τσιγγούνικα 

τα νομίσματα που κρύψαμε  

κάτω απ’ τις γλώσσες μας για να μας περάσει.

Αποφασιστικός, μιας και πληρώθηκε το ταξίδι του,  

με το κοντάρι του αποχωρίζει το μαύρο πλοίο 

από την όχθη και πλέει, κι απομακρύνεται 

από το τέλος του ποιήματος· με προορισμό τον Άδη. 



ζήστε τις Βαλεαρίδες



Ντοκιμαντέρ



Τα φωσφορίζοντα ίχνη των σαλιγκαριών 
Ντοκιμαντέρ, 54 λεπτά.

Μια παραγωγή των  La Perifèrica Produccions και TV Mallorca

Σκηνοθεσία:  Cesc Mulet

Σενάριο:  Cesc Mulet, Arnau Ruiz

Φωτογραφία:  Ángel García (Μαγιόρκα), Jaume Caldentey (Παρίσι),  
 Fèlix Bonnín (Καταλωνία),  
 Bartomeu Amengual (Νέα Υόρκη)

Μοντάζ και γραφιστική επεξεργασία:  Roberto Rodríguez

Μουσική:  Kiko Barrenengoa i Fameliars



Το φθινόπωρο του 1956 ο Ζοάν Μιρό εγκαθίσταται στη Μαγιόρκα. Ο φίλος 
του, ο αρχιτέκτονας Ζοζέπ Λιουίς Σερτ, του έχει σχεδιάσει το εργαστήριό 
του στο Son Abrines, ένα κτήμα έξω από την Πάλμα. 

Στο νέο του εργαστήριο, έναν τεράστιο χώρο αποκλειστικά δικό του, 
ανοίγει τα κιβώτια που έχει συσσωρεύσει κατά τη διαμονή του στο Παρίσι, 
στη Βαρκελώνη και το Montroig. Αυτή η συνάντηση με το παρελθόν τον 
αναστατώνει αλλά παράλληλα τον ενθουσιάζει. Η Αυτοπροσωπογραφία 
του 1960, την οποία έφτιαξε επεξεργαζόμενος μια παλαιότερη 
αυτοπροσωπογραφία, του 1937, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης, 
πιο άμεσης και πιο ωμής. Η διαδρομή αυτή θα ολοκληρωθεί το 1960 με το 
τρίπτυχο Γαλάζιο Ι, Γαλάζιο ΙΙ, και Γαλάζιο ΙΙΙ. 

Εντωμεταξύ, το 1955, ο Μιρό αναλαμβάνει μια παραγγελία: πρόκειται για 
δύο κεραμεικές τοιχογραφίες, τον Ήλιο (3 x 15 μέτρα) και τη Σελήνη (3 x 7,15 
μέτρα), για την έδρα της Ουνέσκο στο Παρίσι. Δεν θα αρχίσει τα έργα αυτά 
παρά το 1957, αφού επισκεφθεί το σπήλαιο της Αλταμίρας με τον Ζουζέπ 
Λιορένς Αρτίγας. Η τοιχογραφία θα εγκαινιαστεί το 1958. 

Τα φωσφορίζοντα ίχνη των σαλιγκαριών προτείνουν μια αναδρομή 
σε εκείνη τη δημιουργική «στιγμή» στην οποία ο Μιρό έβαλε χρώμα στα 
όνειρά του. Θα έχουμε ως οδηγό μας τα λόγια του, όπως τα κατέγραψε 
ο Yvon Taillandier, στη συνέντευξη «Joan Miró: je travaille comme un 
jardinier» που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση XXème Siècle, Παρίσι, αρ. 
1, τ.1, 15 Φεβρουαρίου 1959.

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης  /   
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Τα φωσφορίζοντα ίχνη των σαλιγκαριών  
ντοκιμαντέρ



ζήστε τις Βαλεαρίδες



Γαστρονομία



Ο διάσημος σεφ Ετόρε Μποτρίνι θα φιλοξενήσει στις 4 Νοεμβρίου τρεις 
νέους αλλά έμπειρους μάγειρες από τη Μαγιόρκα, εκπροσώπους της 
νέας εστίασης στις Βαλεαρίδες Νήσους. Ο σκοπός της συνάντησης είναι 
σαφής: οι μάγειρες επιθυμούν να δείξουν τις πολλαπλές δυνατότητες 
που προσφέρει η κουζίνα fusion για συνδυασμούς μεταξύ προϊόντων της 
ελληνικής παράδοσης και των Βαλεαρίδων Νήσων, σε όσους συνδαιτυμόνες 
θα θελήσουν να έρθουν στο εστιατόριο Art O2 που βρίσκεται στο Μουσείο 
του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Η επίδειξη γαστρονομίας συγκεντρώνει αυτό το επιτελείο μαγείρων με 
αφορμή την έκθεση των έργων της περιόδου της Μαγιόρκα του διάσημου 
ζωγράφου Μιρό. Οι μάγειρες θα παρασκευάσουν τις δημιουργίες τους 
εμπνεόμενοι από τα έργα του αθάνατου καλλιτέχνη. 

Οι Μαγιορκιανοί μάγειρες που έχουν προσκληθεί για την περίσταση 
είναι ο Tomeu Caldentey (Hotel Biomar, Sant Llorenç des Cardassar), η 
Catalina Pieras (Restaurante Es Vi, Castillo Hotel Son Vida, Palma) και ο 
ζαχαροπλάστης Jaume Oliver (Forn Can Salem, Algaida)

Επίδειξη γαστρονομικών συνδυασμών 
μεταξύ της ελληνικής κουζίνας και  
των Βαλεαρίδων Νήσων
επίδειξη γαστρονομίας 
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Το Siurell («σφυρίχτρα») είναι παραδοσιακή 
κεραμεική φιγούρα των Βαλεαρίδων Νήσων, 
από τα πολύ παλιά χρόνια. Πρόκειται για 
πολύ απλές μορφές από λευκό πηλό, με 
τυχαίες πινελιές σε πράσινο και κόκκινο 
χρώμα. Το όνομά τους  προέρχεται από τη 
χαρακτηριστική σφυρίχτρα που φέρουν 
συνήθως στο πίσω μέρος.



Εκδόθηκε από το Institut Ramon Llull
www.llull.cat
C/ Diputació 279 baixos,  08007  Barcelona  
C/ Protectora 10,  07012  Palma

Μετάφραση:
Κατερίνα Σπάθη

Ποιήματα:
© Susanna Rafart, Josep Lluís Aguiló, Manel Marí

Σχεδιασμός:
marilenmayol.com

Εκτύπωση:
Planobal

Νομική κατάθεση:  PM. 2419-2009

ζήστε τις Βαλεαρίδες



διοργάνωση

χορηγοί




