Josep-Anton
l’equilibri dinàmic
Sebastià
l’aura procaç

Teresa
perfum metafísic
Francesc
la faula secreta

Rosa
dúctil pulsió

Àlex
brasa i besllum

Núria
dualitat incitant

VERSFUSIÓ
De set títols de set llibres dels nostres set poetes convidats...
ha nascut aquest versfusió!

L’acròbata tampoc no en sortirà il·lès,
d’un vast naufragi de somnis.
Però entre el verí i la pedra
de boscos i ciutats,
rere els colors de la nit
i la temperatura d’uns llavis,
hi trobarà el benestar.

La Festa de la Poesia a Sitges ja no té aturador! Ens
hem aviciat a la singular aventura dels “set poetes
que arriben en minibús”, dels set poetes que volem fer
feliços dedicant-los sorpreses, detalls, atenció –a la nostra
manera, a mig camí de la tradició i la rauxa-, al llarg de dos
dies i mig en què no ens perdem ni un alè de la seva
companyia. Per tercera vegada i amb triplicada il·lusió,
convidem sitgetans i forasters a viure a fons tots els actes
que oferim als poetes convidats, i a escoltar les seves veus
en l’última i sempre inacabada nit. Fet i fet, per agrair-los
que facin el que fan: propulsar l’enigma, la transgressió, la
bellesa, per les artèries a vegades endurides de la realitat.
Joan Duran i Ferrer
Cèlia Sànchez-Mústich

... mirant com arriba la Festa de la Poesia!

12h Rebrem els poetes, que arribaran tots
plegats en minibús a la plaça de l’estació
(com altres poetes el 1918, però aquells en
tren) i enfilarem una cercavila pels carrers
del poble, encapçalada per la banda del
Pensil. Al llarg del recorregut hi haurà una
“balconada” popular (amb balconaires
sorpresa) i una breu escala al Retiro.

de Cambra d’Acordions de Barcelona.
Amb
la
col·laboració
de
Pepita Perelló, directora de l’OCAB.
I en acabar, intercanviarem impressions amb els poetes,
els coneixerem més de prop.
Kayolan Kumanov

DIVENDRES
DIA 3

A l’hora de sopar, els poetes pujaran a les
terrasses de Maricel a fer un bon mos per
gentilesa de La Masia.

13h Arribarem a la Sala Gòtica del Museu

Els poetes es refaran del viatge (o de la
rebuda) amb un bon àpat al Pic-Nic, davant
del mar.

19h Concert/col·loqui al Cau Ferrat.
Tindrem ocasió d’escoltar les peces predilectes de cada poeta, adaptades per a
acordió i a càrrec del solista búlgar Kaloyan Kumanov, membre de l’Orquestra

22.30h El Saló d’Or del Palau Maricel
acollirà el col·lectiu Expedicció, format per
Gemma Ferron, David-X i Eric, tres éssers
energètics que vénen des de París per
festejar els poetes amb un viatge delirant
a través d’imatges, música, textos poètics,
beat-box... i amb instruments musicals
creats o transformats
per ells mateixos.
Expedicció

Maricel, on inaugurarem l’exposició intimista
“Captura d’ànimes” (la captura és nostra, i
les ànimes... dels set poetes convidats).

22.30h Acte de cloenda als Jardins del
Retiro. Per fi escoltarem, en la veu dels
seus autors, els poemes dels nostres
poetes convidats. Els mestres de cerimònies seran l’actor Abel Folk i l’actriu Anna
Barrachina. També comptarem amb la
complicitat de la ballarina Sílvia Cuesta
(que s’encarnarà en un personatge tan
misteriós que ni els que fem aquest programa en sabem res) i dels músics Carles
Pérez a la guitarra i Xavi Plaza al saxo. (Amb
la col·laboració especial d’Adrian Nicholson)

Abel Folk

Mag Hausson

Al migdia, la Societat Recreativa El Retiro
oferirà als poetes el seu tradicional dinar
amb una llarguíssima, càlida, especial
sobretaula!
19h Tots al Museu
Romàntic: el cèlebre i
prestigiós Mag Hausson
ens oferirà un bell
espectacle de màgia en
una de les evocadores
sales del Museu. Però
abans, el preludi d’una
acció inèdita en la història sitgetana: set
nines de la Sala de les Nines de Lola
Anglada volen fotografiar-se amb els
poetes! Com s’ho faran? Entre nina i nina...
dos joves poetes, Edgar Alemany i Jahel

Sopar al Retiro per agafar energia i...

Anna Barrachina

Al llarg del matí, els poetes seran
obsequiats amb la nostra secció “Plaers a
la carta”, que inclourà deliciosos
massatges hawaians o Banys de Vida (de
mans de l’Àlex, al carrer de Sant Pere) o un
passeig en veler des del Club Nàutic Sitges.

Virallonga, oferiran alguns versos al públic
i poetes convidats.

Sílvia Cuesta

DISSABTE
DIA 4

DIUMENGE
DIA 5

11.30h Començarem a dir adéu als
poetes, i tothom qui ho vulgui podrà fer
pinya i... un tast de malvasia als
emblemàtics jardins de l’Hospital de Sant
Joan, l’únic indret de Sitges on encara s’hi
troben vinyes. Tot plegat, mentre sona la
veu de la soprano Mercedes Guinea amb
l’acompanyament de Salvador Monzó.

12.30h El cercle
es tancarà a la
plaça de l’estació,
on el minibús de
tornada esperarà els poetes. Els haurem fet
feliços? Adéu, adéu, adéu...

L’entrada a tots els actes és lliure

La direcció és a càrrec
dels poetes
Cèlia Sànchez-Mústich
i Joan Duran i Ferrer.
El disseny del cartell, programa i
exposició és obra d’Edu Sentís
i Viki Gallardo.
Del muntatge tècnic se n’encarrega
Soma Produccions.
Seguiment fotogràfic i fotos al
Museu Romàntic: Laura Cuch
Els col·laboradors (creació artística i estilisme)
de Sílvia Cuesta són Rufo Gimeno
i Larss Bulgakov

www.festapoesiasitges.cat

ORGANITZAT PER:

EN COL·LABORACIÓ AMB:

AMB EL SUPORT DE:

L’Eco de Sitges · Club Nàutic Sitges · Mejora Concept · Farmàcia Torrents
Restaurant Boccalino · Park Hotel · Clínica Dental del Vinyet · Restaurant La Masia
Serveis BBS · Segur Service · Perfumeria Júlia · Colla de caramelles del Retiro
Hospital de Sant Joan · Escola Municipal de Música de Sitges.
I el nostre agraïment personal
a l’actor Fernando Guillén i l’actriu Rosa Andreu. A Antoni Sella, Vinyet Villa, Ma Antònia
Plana, Magda Altabella, Jànio Martí, Mercè Garcia, Raimon Roig, Montserrat Rodés
i a totes aquelles persones que ens fan costat amb complicitat i entusiasme.
També el nostre reconeixement a la tasca del personal tècnic del Retiro, i del personal tècnic
del Consorci del Patrimoni i de l’Àrea de Cultura.

