
 

Poe, Brossa i Casassas, protagonistes al cicle Tocats 
de Lletra de la mà de Marta Marco i la dj Judit Farrés 

L’actriu catalana recitarà poemes relacionats amb la màgia i el joc en una proposta  
que combina la poesia amb la música en directe de la discjòquei Judit Farrés.

El cicle, organitzat pel Gremi de Llibreters i l'Ajuntament de Manresa per fomentar  
la lectura, ha tingut una bona afluència de públic en tots els actes fins al moment.  

Manresa, 13 d'octubre de 2010.- Marta Marco participarà el pròxim dissabte al cicle “Tocats de 
Lletra” amb un original espectacle que combina poesia i música en directe i on recitarà poemes 
relacionats amb la màgia i el joc. A través de la veu de l'actriu es podran escoltar textos d'autors 
com Màrius Sampere, Joan Vinyoli, Joan Brossa, Edgar Allan Poe i Enric Casassas, entre altres, en 
un recital que comptarà amb l'acompanyament musical de la discjòquei Judit Farrés. L'acte, que 
porta el nom de “Domini Màgic”, es durà a terme a l'aire lliure, concretament a la Plana de l'Om a 
partir de les 12 h, amb una selecció de poemes a càrrec de Jordi Estrada. “No hi ha dubte que la 
participació de noms com els de Marta Marco, junt amb Emma Vilarasau, Jaume Sisa i  Joan 
Crosas, ens ajuden a prestigiar el cicle, però també hi contribueix el fet de poder oferir al públic 
propostes tan singulars com aquest recital”, apunta Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, 
co-organitzador del cicle junt amb l'Ajuntament de Manresa. “Volem acostar la literatura a nous 
públics i fomentar la lectura, per això el cicle inclou activitats per a tothom, des de nens, joves fins a 
adults, i surt al carrer a donar-se a conèixer i seduir”, afegeix el regidor de cultura Ignasi Perramon. 

Marco i Farrés oferiran una original proposta musical basada en la barreja de música electrònica i 
clàssica creada per a l’ocasió per la polifacètica artista (Dj Min) i que aquesta interpretarà damunt 
de l’escenari amb uns plats de dj. A més, entre poema i poema Marco i Farrés es dedicaran a recrear 
ambients màgics a partir de sons i altres elements creatius. El cicle arribarà d'aquesta manera al seu 
equador amb un balanç molt positiu pel que fa a l'assistència de públic als actes, una trentena en 
total. “Tenint en compte que la poesia ha tingut una presència destacada en la programació i que 
aquesta té un públic més minoritari, estem molt contents fins al moment del número d'espectadors 
que han rebut totes les activitats”, valora Daura. La programació continuarà fins al dissabte 30 
d'octubre amb recitals poètics a càrrec de Rosa Vila (23 octubre) i d'Emma Vilarasau amb Xavier 
Bosch (29 octubre), així com diverses activitats adreçades als més petits i també relacionades amb 
la música i la gastronomia. 

Sobre Marco i Farrés
Marta Marco és actualment una de les actrius catalanes més populars gràcies a una carrera que l'ha 
portada a treballar amb les millors companyies de teatre del país (Teatre Lliure, Dagoll Dagom o el 
Tricicle) i a fer obres com “23 centímetres”, “La filla del mar” i “Mòbil”. És també molt coneguda 
per haver participat en sèries com “Nissaga, l'Herència”, “Psico-Express” i últimament 
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“Ventdelpla”; en cinema ha rodat les pel·lícules “Soldados de Salamina”, “Mala uva” i “El coronel 
Macià”.  Per la seva banda, l'actriu i dj Judit Farrés ha participat en muntatges del Teatre Lliure i ha 
treballat sota la direcció de Pep Anton Muñoz, Luca Valentino i Àngel Llàcer. Des de 2004 es 
dedica sobretot a la creació de bandes sonores per a espectacles, com els d'Albert Pla “El malo de la 
película” i “Vida y milagros”.
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