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VICENÇ VILLATORO JOSEP MARIA SALA-VALLDAURA MIQUEL DESCLOT
LETICIA LUNA CHRISTELLE ENGUIX JORDI LLAVINA JORDI JULIÀ

Arriben els set poetes i... la set de poetes! Premsem les paraules dels seus
esborranys, quaderns inèdits, llibres, i bevem-nos-les a poc a poc, talment
un nèctar de fruites o llet primigènia. Tenim els llavis ressecs de tants
despropòsits i banalitats, i us necessitem, poetes, més que mai! A vosaltres i
als artistes que durant un cap de setmana us faran costat. Sitgetans assedegats, benvinguts a la set de la Festa que en fa... SET!

Joan i Cèlia

VERSFUSIÓ
Atzar i sentit filen el ja tradicional joc poètic que, a partir de títols
dels seus llibres, simbolitza el grup dels set poetes.

Ets l’arbre roig entre els arbres vora els marges.
Ets arrel d’ala i de vol en el País de vent.
Els dies ferits són hiverns suaus
on el llevant bufa a ponent.
L’arbre roig – Christelle Enguix
Els arbres vora els marges – Vicenç Villatoro
Ets arrel d’ala i de vol – Josep Maria Sala-Valldaura
País de vent – Jordi Llavina
Els dies ferits (Los días heridos) – Leticia Luna
Hiverns suaus – Jordi Julià
El llevant bufa a ponent – Miquel Desclot

DIVENDRES 28

12.30h
Els infants amb els poetes! Una experiència inèdita de la Festa, que
promet...: a la Biblioteca Santiago Rusiñol (que ha preparat l’acte braç a braç
amb la Biblioteca Roig i Raventós),
conversarem amb els poetes i ens
trobarem amb els infants que hauran
fet un petit taller de poesia en homenatge a ells. Allà també gaudirem de
l’actuació musical dels joves alumnes
de Music-Express-Art. Tot seguit,
enfilarem cap a l’Estudi d’en Vidal
(carrer d’en Bosch), seu del Cercle
Artístic de Sitges, que oferirà un
vermut.

18h
Com sempre ha estat, com ja no pot
deixar de ser, Rebuda dels Poetes a la
Plaça d’Eduard Maristany (plaça de
l’estació). Hi seran presents, a peu
d’autocar, associacions, autoritats, els
nens i nenes de l’esplai del Casino
Prado i tots els sitgetans que s’hi
engresquin. A continuació, tradicional
cercavila pels carrers de Sitges,
encapçalada per la Banda Suburband
del Retiro.
Durant el recorregut, veïns del
poble com ara la família Van Gorkom,
s’uniran a l’actriu Rosa Boladeras i al
periodista Enric Calpena per fer ploure
clavells i versos des dels balcons.
A mig camí, refresc a la Societat
Recreativa el Retiro. Finalment, al pati
de Miramar, el grup sitgetà de rock
progressiu Shurakay ambientarà la
culminació de la rebuda, i tindrà lloc el
lliurament del llibre de la Festa, editat
per Llibres de Terramar.

13.30h
Gran Batukada Markatú Júnior,
acompanyant els poetes i seguici, des
de l’estudi d’en Vidal fins al Retiro.
14h
Tradicional dinar dels poetes amb
sobretaula artística. A la Societat
Recreativa El Retiro. Durant la sobretaula, l’eclèctic esperit sitgetà esclatarà
en mil bocins: cabaret, caramelles,
acudits personalitzats... i altres petites
maleses i sorpreses.
Preu: 20 euros per als socis del Retiro i
25 euros per al públic en general.
Venta anticipada de tiquets, fins el
dijous 27, a la secretaria del Retiro, al
carrer d’Àngel Vidal, 17 (Tel. 93 894 01
37). Aforament limitat.

21h
Càtering per a poetes, acompanyants i
artistes al Claustre del Palau Maricel.
22.30h
Diàleg poèticomusical al Saló d’Or del
Palau Maricel, a càrrec del prestigiós
duet format per la joveníssima
cantant de jazz Andrea Motis i Joan
Chamorro , director i impulsor de la
Sant Andreu JazzBand. El recital, especialment dedicat als set poetes convidats, comptarà amb la lectura integrada (tot un clàssic de la Festa), de tres
joves poetes, que enguany seran Anna
Gual , Marçal Font  i Sílvia Bel .

19.00h
Al Museu Romàntic espectacle de
màgia, cinema mut i música “Captura
d’ànimes”. L’excepcional i jove mag Pau
Segalés  i el polifacètic artista sitgetà
Florenci Salesas  uniran imatge,
música i il·lusionisme per teixir un
espectacle basat en la personalitat,
obra i, en definitiva, ànima de cada un
dels poetes.

DISSABTE 29

21h
Sopar a la Cava del Retiro per als
poetes, acompanyants i artistes.

11h
Plaers triats. Perquè l’homenatge es
desplegui des dels vessants més literaris i vivencials als més lúdics i sensorials... que no els falti, als poetes, un
passeig en veler, un massatge relaxant,
el que ens demanin!




DIUMENGE 30
11h
Visita als aparadors de les set botigues
del centre de Sitges que hauran exposat durant el cap de setmana set obres
plàstiques dels membres del Taller de
l’artista sitgetana Núria Corretgé.
Totes elles estaran basades en poemes
dels nostres set poetes convidats.
Salvador Oriola al clarinet i Laura
Nogueras al violí ens acompanyaran
durant el recorregut per: Gassó
fotògraf (Cap de la Vila, 7), Calçats
Pañella (Àngel Vidal, 4), Merceria
Requena (Àngel Vidal, 40), Els Pastissos de l’Àvia (Santiago Rusiñol, 1),
Menaje Marcet (Major, 21), Perfumeria
Costa (Sant Francesc, 1) i Sabateria
Anna (Parellades, 15).
12.30h
Poetes a casa i comiat. Per cloure la 7a
Festa, els poetes seran festejats, un cop
més, en una casa particular de Sitges
que els obrirà les portes. Tothom qui
ho vulgui (si l’aforament domèstic ho
permet!) podrem dir-los adéu al
mateix menjador on es reunien
Santiago Rusiñol, Artur Carbonell,
Ramon Planas... Enguany els amfitrions seran una emblemàtica i artística família sitgetana, els Buckley-Planas (carrer Major, 49), descendents de
l’escriptor Ramon Planas.

Tots els actes són d'entrada lliure excepte el dinar del poetes al Retiro, que s'hi
accedirà havent reservat el tiquet a la secretaria de l'entitat.





22.30h
Recital de Cloenda als Jardins del
Retiro, on els poetes convidats llegiran
els seus poemes. Per acompanyar-los
des de ben endins, tindrem el privilegi
que la cantant Sílvia Comes  i el
pianista Maurici Villavecchia  interpretin algunes de les cançons predilectes de cada poeta. Amb un interludi
malabar de LUCO Devilstick lluminic.
D’altra banda... establirem una
connexió molt, molt especial amb la
conegudíssima corresponsal Rosa
Maria Calaf.









ELS POETES
VICENÇ
VILLATORO
Va néixer l’any 57, a Terrassa. Li fa por fer tard, en el sentit més físic de la
puntualitat, i en el més metafòric dels trens que passen i no tornen. Potser
per això ha pujat al tren de la nostra Festa sense dubtar-ho i farà cap a la
plaça de l’estació... Periodista d’intensa trajectòria i escriptor amb més de
trenta llibres publicats, ha conreat, entre d’altres gèneres, la novel·la, la
narrativa breu i l’assaig polític, però ara i aquí nosaltres ressaltarem en
Vicenç poeta. Alguns dels premis que li han estat atorgats: Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Prudenci Bertrana,
Sant Joan, Carlemany...

MIQUEL
DESCLOT
Era l’any 52 quan en Miquel naixia. Li agradaria saber tocar el piano com
qui es pentina (intentarem fer-li de bo amb Santa... Tecla! patrona de
Sitges) i té por –la compartim- que el món no es torni encara més salvatge.
En Miquel ha escrit més de cinquanta llibres, entre poesia, narrativa,
novel·la, obres dramàtiques, investigació i divulgació, obres traduïdes,
narrativa i poesia infantil... Ha rebut, entre d’altres, els premis Josep Maria
de Sagarra de traducció teatral, Pere Quart de Poesia, Serra d’Or de memòries, Serra d’Or de creació juvenil...

LETICIA
LUNA
Enguany, és la nostra “poeta en una altra llengua”. Ens arriba des de
Mèxic, amb una beca del “Programa Residencias Artísticas España-2013,
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”. Creu que la poesia pot
guarir malalts, embruixar bèsties, enamorar humans i desar fórmules de
pensament i cant durant segles...! Ha publicat cinc llibres de poemes i
compilat diverses antologies. Dirigeix el grup Fuego Azul (poesia, música
i dansa). També ha obtingut el premi Internacional Caza de Poesía “Moradalsur” i el primer premi del Torneo
de Poesía “Adversario en el Cuadrilátero” (2008).
*Becaria del Programa Residencias Artísticas España-2013, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

CHRISTELLE
ENGUIX
Va néixer a París i créixer a la Safor. La mar és un dels seus paisatges més
íntims i reconciliadors, i nosaltres esperem que la mar de Sitges entri a
formar part d’aquest paisatge seu, ni que sigui per l’esperit de la Festa que
s’hi reflectirà. Ha publicat els poemaris L’arbre roig, i El cor del minotaure,
que han merescut els premis Ciutat de Benicarló i Senyoriu d’Ausiàs
March. Ha participat en les antologies Lletra Valenciana, Antologia de Joves
Escriptors del País Valencià i For Sale, o 50 veus de la terra. Fa pocs mesos ha donat a conèixer un darrer poema: el
seu primer fill!

JORDI
LLAVINA
El dia de Sant Josep de l’any 68 naixia en Jordi, a Barcelona, però de seguida se’l van endur a Gelida. Va créixer entre llibres, i viu entre dubtes:
confessa que sobre l’amor... només té dubtes. Ha publicat més de dotze
llibres entre narrativa breu, novel·la i poesia, i ha rebut, entre d’altres, els
premis Josep Pla, Crítica Serra d’Or, Octubre de poesia, i darrerament el
Premi de la Crítica Catalana. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, com ara La Vanguardia o Catalunya Ràdio, per la difusió de la literatura: recordem (pel veïnatge, des
de Vilafranca...) el programa de televisió L’última troballa.

JORDI
JULIÀ
Viu a Sant Celoni però va néixer a Granollers, l’any 72. És Doctor en Teoria
de la Literatura i Literatura comparada. Voldria poder retornar a la poesia
el que ella li ha donat. I nosaltres, retornar-li a ell el que ell ens ha donat: al
voltant de vint obres, entre poesia i estudis literaris, algunes de les quals
han merescut premis com l’Octubre, Mallorca, Agustí Bartra, Joan Alcover
o el Premi Extraordinari del 150 aniversari dels Jocs Florals 2009. Li agrada
el menjar molt fred o molt calent, res de mitges tintes. Probablement la nostra Festa –que no té mitges tintes...sigui del seu gust!

JOSEP MARIA
SALA-VALLDAURA
Nascut l’any 1947, va estrenar la pica baptismal del seu poble, Gironella.
El capellà va dir que això li donaria sort, i... no s’equivocava: l’hem convidat a la nostra Festa!
Des que va anar a buscar el seu primer llibre a ca l’enquadernador i el va
portar en braços com si fos un nadonet... ha bastit una extensa obra (més
de quaranta volums) on hi cap la poesia, la poesia infantil, la narrativa,
l’assaig, la recerca i divulgació, la traducció... Entre d’altres, ha rebut els premis Cavall Verd de la Crítica, Joanot
Martorell, Serra d’Or de literatura infantil i juvenil, Menció Unesco...

NOSALTRES, QUE PARTIM
DEL SILENCI...
Que París era una festa, ho recordava
Hemingway per activa i per passiva,
amb un bourbon o un mojito a la mà.
Però el que no sospitàvem cap dels
poetes convidats a la 6a Festa de la
Poesia del 2012 era que Sitges no era
una “festa” sinó una festassa amb dos
organitzadors perillosos: Joan Duran i
Cèlia Sànchez-Mústich. Érem en una
altra galàxia. Els falziots deliciosament
agressius emmarcant l’horabaixa, la
bellesa dels moments compartits.
“Dolce parole!” L’esperit esmunyedís
dels espectres als balcons de Sitges. Ai
de nosaltres poetes de terra endins! De
seguida, vam imaginar que érem
Ulisses o Sandokan perseguits per
sirenes “Dolce-Gabanna” o Polifems

menjacors. Sitges, que des del mar pren
una altra dimensió i el temps s’alenteix
entre el vaivé de la barca. Però nosaltres, érem a la bombonera, entre
carrers estrets i sorpreses a cada cantonada, delirant focs fatus, entre Dionisos
i Orfeu, brindant a favor de la poesia, a
cada passa. L’acolliment és general, i
l’afecte, sincer i el sentim ben endins.
Malgrat la crisi, a Sitges, els poetes són
benvinguts i bensortits. Els sitgetans
embolcallen els poetes, els fan sentir
importants. Nosaltres, que partim del
silenci cap a la incògnita del full en
blanc! La prova és que els records són
ben vius i el retrobament amb Sitges,
després d’haver viscut la Festa, és molt
més entranyable i sentit, us en dono fe.

D’aquesta experiència, no sortim
immunes. Caiem a la temptació de
viure sota el blau del cel, el somriure del
mar. Només cal deixar-se anar. Les
coses van passant i ens transforma en
crancs pessigadors de records. Però no
és moment de la nostàlgia, és moment
de celebrar la propera festa. Visca la 7a
Festa de la Poesia a Sitges, 2013! Benvolguts poetes, espero que sigueu feliços
aquests dies propers com ho vam ser
nosaltres. Visca la poesia!
Jordi Valls
Poeta convidat a la 6a Festa

CONSTEL·LACIÓ
POÈTICOMUSICAL
Ho hem de confessar: tenim debilitat (i
la fomentem) pels projectes pensats i
elaborats amb i per amor. La nit de
divendres 28 de juny, el Saló d’Or de
Maricel serà l’espai còmplice d’un
d’aquests projectes de la 7a Festa: Joan
Chamorro, creador i director de la Sant
Andreu Jazz Band, i Andrea Motis, la
nostra Norah Jones particular, en duet,
amb la veu, el contrabaix, el saxo, la
trompeta, s’abraçaran a l’esperit arrauxat i alhora hipersensible de la Festa de
la Poesia a Sitges, que tot just haurà
viscut les seves primeres i intrèpides
hores de vida. I ho faran acompanyant
i deixant-se acompanyar per tres dels
millors exponents de la jove poesia de
casa nostra: Anna Gual, Marçal Font i
Sílvia Bel. Tant la vilafranquina Anna
(amb dos llibres publicats i poemes seus
traduïts al francès, croat i àrab entre
d’altres llengües), com el badaloní
Marçal (guanyador de nombrosos
Poetry Slams locals i coautor de l’antologia de textos clàssics sobre l’amor als
llibres Libropesía y otras adicciones) com
la barcelonina Sílvia (autora de dos
poemaris i impulsora de múltiples
activitats poètiques i creatives) fa
temps que viuen amb i per amor –com

la nostra Festa- els seus projectes a
l’entorn de la poesia.

del circuit català de jazz amb l’exitós
Andrea Motis & Joan Chamorro Group.

Tot plegat, serà un anar i venir teixit
amb ressonàncies internes; un regal
poèticomusical, dedicat especialment
als set poetes convidats a la Festa, en
forma de diàleg a cinc bandes. O a
tantes com persones –i en seran
moltes- vulguin celebrar aquest acte
–tan jove i alhora tan gran-, una de les
conjuncions d’astres més esperades de
la 7a Festa.

Joan Chamorro, és professor del Taller
de Músics i de l’Escola Municipal de
Música de Sant Andreu. Parlant de la
Sant Andreu Jazz Band, el seu projecte
més conegut i d’on emergeix el duet
que visitarà Sitges amb motiu de la
Festa de la Poesia, ens diu “és un somni
fet realitat. És el resultat de compartir
amb els seus membres la meva passió
pel jazz; de creure que ho poden fer
igual o millor que jo mateix; de no
posar límits a les seves capacitats.”
Amb ells -diuen que la big band més
jove d'Europa- ha tocat en escenaris
tan mítics com el Jamboree i el Palau
de la Música, i ha gravat dos discs en
directe. A banda, treballa de forma
estable a la Big Band de Terrassa, a la
Barcelona Jazz Orquestra, a la Fumanchu Jazz Servents i al supercombo de
Dani Alonso. Ha tocat en molts festivals del país i ha compartit escenari
amb músics de renom com ara Slide
Hampton, Tete Montoliu, Bebo Valdés
i un llarguíssim etcètera.

La jove Andrea Motis, un dels estels de
la primera nit de la Festa, acaricià per
primera vegada les notes amb només
set anys, a l'Escola Municipal de
Música de Sant Andreu, del barri de
Barcelona, com a trompetista primer i
saxofonista després. I el 2007, amb
només 13 anys, entrà a la Sant Andreu
Jazz Band, una banda de música de
jazz formada per joves -la majoria
entre 10 i 16 anys-, de la mà de Joan
Chamorro, músic i professor. El 2010
va gravar, com a cantant solista, el disc
d'estàndards de jazz Joan Chamorro
presenta Andrea Motis. Des de llavors,
ha participat en nombrosos concerts

MÀGIA QUE PARLA,
CINEMA QUE CALLA...
Màgia i pinzellades de cinema? Serà
dissabte 29 a les set del vespre, al
Museu Romàntic. Un espectacle singular, inèdit, que sense els nostres set
poetes convidats no tindria cap sentit.
Ells l’han inspirat, ells en són l’objectiu.
Un mag “personalitzarà” els seus trucs,
i una pantalla de cinema reproduirà
escenes de cine mut en què els poetes
seran els protagonistes. Impossible
preveure què passarà. Impossible
resignar-nos a no saber-ho!
Pau Segalés va començar a fer màgia
als cinc anys i als setze ja actuava en

públic. Al març de l'any 2010 va guanyar el segon premi nacional de Street
Magic al congrés Almussafes Mágico a
València i ha actuat en importants
festivals a Barcelona, Valladolid,
Madrid, Cáceres. Fins i tot ha arribat a
portar la seva màgia als camps de refugiats palestins del Líban, amb l'ONG
Pallassos Sense Fronteres. Li agrada fer
màgia de prop, la comunicació amb les
persones.

espectacular i compulsiva. Còmplice de
tota mena d’esdeveniments sitgetans,
s’ha dedicat a la música electrònica, el
dibuix animat, la il·lustració, l’escriptura... Deutor de dispars influències i
obedient a cap d’elles, va pel món
copsant els prodigis que s’amaguen
dins les petites troballes. Des dels onze
anys és addicte a la història i la màgia
del cinema mut.

Florenci Salesas és un artista sitgetà.
Polifacètic? Sí, però preferim referirnos-hi com un home d’una generositat

SÍLVIA COMES
I MAURICI VILLAVECCHIA:
SET REGALS ÚNICS PER ALS POETES
L’acte de cloenda tindrà una arrencada
“connexió via satèl·lit” amb la coneguda
corresponsal Rosa Maria Calaf, que...
no sabem pas com anirà! Superats
aquests primers minuts d’intens
suspens... podrem escoltar, per fi, les
veus dels nostres set poetes. I tindrem
l’oportunitat –tan d’agrair com les seves
veus mateixes- de submergir-nos en
una atmosfera irrepetible: les set
cançons que Sílvia Comes interpretarà,
acompanyada del músic Maurici
Villavecchia, no són set cançons i prou.
No. Són set cançons que pertanyen a la
intimitat de cada poeta, que tenen un
lloc específic en els seus records, en el
seu imaginari emocional. Són set de les
cançons que els poetes van triar o
suggerir quan encara ignoraven de qui
seria la veu que les faria seves. Que les
farà seves a dos quarts d’onze la nit de
dissabte 29 de juny als Jardins del
Retiro. Val a dir que Sílvia Comes ja va
tenir un moment amistós amb la nostra
Festa quan l’any 2008 va acompanyar
en Pep Munné amb l’espectacle “Rosas

de papel”, i també cal remarcar que la
nit del 29 farà l’acte d’amor d’arribar a
Sitges en un temps maratonià, directa
des del Camp Nou on haurà acabat
d’actuar entre molts altres artistes.

poemes de Teresa Pascual, Gabriel
Ferrater, Sílvia Bel Fransi... i de Gloria
Fuertes, amb qui, des de la complicitat i
el magnetisme dels versos, ha creat el
seu darrer espectacle.

Sílvia Comes tenia tan sols deu anys
quan descobrí la passió de comunicar-se a través de la música. Els seus
primers passos com a artista la dugueren a acompanyar Lluís Llach en dues
gires, i a editar dos discs amb el duet
Sílvia Comes & Lídia Pujol. També a fer
gires per tot l’Estat en companyia
d’artistes de la talla de Jackson Browne,
Pedro Guerra, Sopa de Cabra, Luis
Eduardo Aute… A partir d’aquí, desenvolupà la seva creativitat com a compositora, arranjadora i creadora d’espectacles (com “La casa solitària”, amb Ester
Formosa, i “Rosas de papel”, amb Pep
Munné, per posar dos exemples). El seu
primer disc en solitari, Faro, del qual
n’és alhora compositora i intèrpret, va
néixer entre Barcelona, Madrid i
Menorca. Darrerament, ha musicat

Maurici Villavecchia és pianista,
compositor i productor discogràfic, i
treballa per al cine, la TV i el món de la
dansa. L'any 1976 fundà el grup
Casavella i als 80 es traslladà, per aprofundir en els seus coneixements musicals, als EE.UU. Quan tornà a Barcelona
fundà el grup Vox Populi i la seva
productora, Villavecchia Music, des
d’on es dedica plenament a la composic
la producció. És autor, per exemple, del
logo sonor de TV3, de la banda sonora
de la pel·lícula Iris i de la música
d’espectacles de dansa de la companyia
de Cesc Gelabert. Ha acompanyat
cantants com Ester Formosa, col·laborat amb poetes com Jordi Guardans, i
dissabte 29 farà costat a la nostra Sílvia
Comes en una aventura que ella qualifica de repte personal.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

Hotel Romàntic
Hotel de la Renaixença

I el nostre agraïment a les entitats i persones que no figuren al programa però també ens han recolzat o
han participat de forma desinteressada en la Festa:

Segur Service, NÚVOL digital de cultura, Revista POETARI, MOUSSE social media flavours, La
Cultural Llibreria (Vilafranca del Penedès), L’Eco de Sitges, Club Nàutic Sitges (veler dels poetes),
Societat Gastronòmica de Sitges, Olga Colom (massatges poètics), Imma Calabuig, Blanca de
Nicolás, Alejandra Villar, Ana Braojos i Mario Pedrol, Sílvia Paretas, Carles Arola, Mercè Garcia,
Oriol Nebleza, Eli Gras, Josep Milan, Colla de Caramelles del Retiro, Josep Van Gorkom, Lucie
Blaise, Joana Fort i Vinyet Panyella.
Als artistes plàstics d’El taller: Joan Escofet, Gerardo Ariza, Montse Marcet, Elvira Rodríguez,
Jaume Aldabó, Miguel Mateo, Kaoru Hirose, Montse Ubarti, Isidre Marcet, Judit Albors, Chon
Navarro, Victoria Candial, Pedro Martín, Judit Paretas, Mònica Covaleda, Anna Solís, Javi
Reyes i Yolanda Mirabent. I els nens i nenes d' El Taller.
Sense oblidar els nostres mecenes verkamistes (properament en publicarem els noms).

CRÈDITS
La direcció de la Festa és a càrrec dels
poetes Cèlia Sànchez-Mústich i
Joan Duran i Ferrer.
El disseny del cartell i del programa és
obra de Viki Gallardo i d’Edu Sentís
(Pasgràfic).
Del muntatge tècnic se n’encarrega Soma
Produccions.

MÉS INFORMACIÓ

/festapoesiasitges

festapoesiasitges.cat

