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VERSFUSIÓ
(Composició a partir del títol d'un llibre
de cada un dels set poetes convidats)

Entre els vels
de l’eclipsi
et miro: massa
fosca, al ras.
A les palpentes
del vidre
de les llacunes ermes,
anomena’m nom.
Els vels de l’elipsi · Jaume Pont
Et miro · Maram al-Masri
Massa fosca · Vicenç Altaió
Al ras · Lluís Calvo
A les palpentes del vidre · Maria Josep Escrivà
De les llacunes ermes · Carles M. Sanuy
Anomena’m nom · Mireia Vidal-Conte

DIVENDRES DIA 2
12.00h Els sitgetans REBREM ELS POETES a la
plaça de l’estació (Plaça d’Eduard Maristany) ,
rememorant l’esclat de la Festa del 1918, i enfilarem
una CERCAVILA pels carrers del poble encapçalada
per la banda del Pensil. Al llarg del recorregut ens
sorprendran, des dels balcons, les veus de l’escriptora
Carme Riera, el perruquer i estilista Lluís Llongueras,
l’actor Dafnis Balduz, i les d’alguns dels nostres
veïns de cada dia. Tots ells sitgetans de pro, d’adopció,
o de complicitat amb la Festa.
Una breu escala al Retiro per refrescar la gola, i...

13.00h Arribarem al Saló de Vaixells del Palau

Maricel, on inaugurarem l'exposició intimista
“CAPTURA D'ÀNIMES”, que ens permetrà internarnos en l'essència humana i literària dels poetes.
(L’exposició romandrà oberta fins diumenge 18 de juliol)

A l'hora de dinar, tots set es refaran del viatge a les
ítaques sitgetanes amb un bon àpat al Pic-Nic, davant
el mar.

19.00h CONCERT PERSONALITZAT I TERTÚLIA

al Saló d'Or del Palau Maricel. D'entrada, hi haurà
una sorpresa de caire lingüístic (com que és
sorpresa... muts i a la gàbia). Tot seguit tindrem
ocasió d'escoltar les peces predilectes de cada poeta,
a càrrec d'un pianista d'excepció: Enric Colomer. En
acabar, els escriptors de Sitges i la comarca Xavier
Gimeno, Teresa Costa-Gramunt i August Bover
conduiran una tertúlia amb els poetes, que ens els
farà més de casa...

Minuts més tard, els poetes faran un mos al pati
interior de la Biblioteca Santiago Rusiñol (antiga casa
de Miquel Utrillo).

22.30h Les Terrasses de Miramar i l'escenari de

la Platja de Sant Sebastià, acolliran una VETLLADA
MUSICAL I POÈTICA , en la qual gaudirem d'una

múltiple pulsió creativa: la veu i la guitarra i
l'extraordinària complicitat de Marina Rossell, els
versos (triats especialment per homenatjar els poetes
convidats) dels joves poetes Jaume C. Pons Alorda
i Àngels Gregori, i i la “intrusió” de l’intrèpid titella
Rinaldo, alter ego d'Eugeni Navarro, director de La
Puntual.

Eugeni Navarro

Marina Rossell

Àngels Gregori
Jaume C. Pons Alorda

DISSABTE DIA 3
Al llarg del matí, els poetes seran obsequiats amb
“PLAERS TRIATS” , una secció que inclou
reconfortants massatges (aquest any, de mans d’en
Juan de la farmàcia del Cap de la Vila), un passeig
amb veler des del Club Nàutic Sitges, un altre pel
massís del Garraf, un micro-curs de swing o tango
al Retiro, o el que els convidats demanin, si no és
la lluna!

14.00h A la Societat Recreativa El Retiro, DINAR
DELS POETES , aquest any obert a tothom qui ho

desitgi (només cal reservar tiquet a la secretaria del
Retiro abans del dia 2 de juliol). Amb una singular
sobretaula musical, caramellaire, teatral i... ves a
saber!

19.00h Al Palau del Rei Moro, ens hi esperarà

l'agudesa i humanitat del mentalista Ramon Fauria,
que oferirà al públic i als poetes una, sens dubte,
irrepetible SESSIÓ DE MENTALISME . Quins són
els camins ocults, indesxifrables de la nostra ment?
i els de la ment dels poetes? Juguem-hi?

Ramon Fauria

Au, poetes, a sopar al Retiro d'una esgarrapada i...

22.30h RECITAL DE CLOENDA als Jardins del

Retiro. Per fi escoltarem, en la veu dels seus autors,
els poemes dels set poetes convidats (amb la
col·laboració especial de Cinta Massip ).
I tindrem el plaer que l'actor David Selvas sigui el
nostre mestre de cerimònies, que la ballarina Laura
Galan faci parlar les castanyoles, i que el violí i les
guitarres i la percussió de Natàlia Mediavilla, Cristian
Cantero, Jaime Basulto i David Domínguez, donin
fondària a la nit.

Laura Galan

David Selvas

Natàlia Mediavilla

DIUMENGE DIA 4
11.30h POETES A CASA. Per primera vegada una
casa particular obrirà les seves portes per dir adéu
als poetes. Encetarem aquesta tradició al jardí de la
família Krahn Uribe, on tres joveníssims músics,
Aristote, Pamela i Clara (de Music Express Art),
oferiran un tast de cançons. Tothom qui ho vulgui
podrà sumar-se a la trobada. Des d'allà, anirem
plegats al Museu Romàntic, on els poetes es faran
una foto de família dalt del mail-coach del comte de
Sert. Tot seguit, escoltarem el poema que, en la veu
de l'actor Fernando Guillén, TANCARÀ EL CERCLE
de la 4a Festa de la Poesia a Sitges.

ELS LLOCS DE LA FESTA:
REBUDA DELS POETES

divendres, 2 | 12.00h
Plaça d’Eduard Maristany (Estació RENFE)

INAUGURACIÓ CAPTURA D’ÀNIMES

divendres, 2 | 13.00h
PALAU MARICEL, SALÓ DELS VAIXELLS
Baluard de Miquel Utrillo
(L’exposició romandrà oberta fins diumenge 18 de juliol)

CONCERT PERSONALITZAT I TERTÚLIA
divendres, 2 | 19.00h
PALAU MARICEL, SALÓ D’OR
El Racó de la Calma, c/ Fonollar

VETLLADA MUSICAL I POÈTICA

divendres, 2 | 22.30h
TERRASSES DE MIRAMAR
Baluard de Vidal Quadras, Platja Sant Sebastià

SESSIÓ DE MENTALISME

dissabte, 3 | 19.00h.
PALAU DEL REI MORO. c/ d’en Bosch, 10-12

RECITAL DE CLOENDA

dissabte, 3 | 22.30h
JARDINS DEL RETIRO. c/ Àngel Vidal, 17

POETES A CASA

diumenge, 4 | 11.30h

JARDÍ FAMÍLIA KRAHN URIBE. c/ Sant Gaudenci, 25
MUSEU ROMÀNTIC. c/ Sant Gaudenci, 1
L’ENTRADA A TOTS ELS ACTES ÉS LLIURE
CRÈDITS:

La direcció és a càrrec dels poetes
Joan Duran i Ferrer i Cèlia Sànchez-Mústich.
El disseny del cartell, programa i exposició és obra
de Viki Gallardo i Edu Sentís (Pasgràfic)
Del muntatge tècnic se n’encarrega
Soma Produccions.
Acompanyament fotogràfic: Laura Cuch

