a

Ho hem sentit bé, poetes? Que ens
entreu en vena? Doncs nosaltres pararem
l’orella als vostres batecs! Ens cal la
poesia, aquesta forma de coneixement
que circula per les capes fondes de la
realitat i en tempteja els misteris. Sitges,
amb la seva vena... festiva i aventurera, us
dóna les gràcies per fer el que feu i ser
com sou!
Cèlia i Joan

Jordi

Rodolfo

Meritxell

Vicenç

Jordi

Rosa

Josep

Divendres 15

Dissabte 16

18h

11h

REBUDA DELS POETES a la Plaça Eduard Maristany (plaça de l’estació). Hi seran presents associacions, autoritats, veïns del poble, la joveníssima
gimnasta Helena Salesas, els nens i nenes de l’esplai
de dansa del Casino Prado...
A continuació, la tradicional cercavila amb una
formació de la banda de música Suburband del
Retiro. Sitgetans com Carles Arola i Pinyu Martí, i
personatges coneguts com Pere Tàpias i les actrius
Carme Sansa i Anna Barrachina, saludaran els
poetes des dels balcons.
A mig camí, refresc a la Societat Recreativa el Retiro.
Finalment, al pati de l’edifici Miramar, el grup
musical sitgetà Soma Club culminarà la rebuda als
poetes i tindrà lloc el lliurament del llibre de la
Festa, editat per Llibres de Terramar.

21h

CÀTERING per a poetes, acompanyants i artistes al
Claustre del Palau Maricel.

22.30h

ESPECTACLE POÈTICO MUSICAL a càrrec de la
jove, reconeguda i singular cantant Anna Roig i
L’ombre de ton chien , al Saló d’Or del Palau
Maricel, especialment dedicat als set poetes convidats i amb la intervenció, integrada en l’espectacle,
dels dos també joves i contundents poetes
David Caño i Estel Solé .
Preu: 12 euros
Venda anticipada d’entrades a Telentrada de
Catalunya Caixa (www.telentrada.com;
Tel. 902 10 12 12) o a les oficines del Consorci del
Patrimoni de Sitges, a l’Edifici Miramar
(c/ Davallada, 12)

PLAERS TRIATS. Tradicional activitat per homenatjar els poetes des del vessant més lúdic i sensorial.
Massatges relaxants, passeig en veler per la costa
per gentilesa del Club Nàutic Sitges, un micro curs
de tango...

12.30h

POETES A CASA. Moment de la Festa en què els
poetes i qui vulgui acompanyar-los són festejats al
jardí d’una casa particular de Sitges. Enguany serà la
del pintor Pere Stämplfi i la seva esposa Anna
Maria, al carrer d’en Bosch. Amb l’actuació musical
dels alumnes de l’escola Music-Express-Art.

13.30h

GRAN BATUKADA MARKATÚ JÚNIOR, acompanyant els poetes i seguici, des de la casa de Pere
Stämplfi fins al Retiro.

14h

TRADICIONAL DINAR DELS POETES AMB
SOBRETAULA ARTÍSTICA. A la Societat Recreativa El Retiro. Durant la sobretaula, actuacions que
aniran des del cabaret fins les caramelles passant
per altres petites sorpreses...
Preu: 20 euros per als socis del Retiro i 25 euros per
al públic en general. Venda anticipada de tiquets,
fins el dijous 14, a la secretaria del Retiro, al carrer
d’Àngel Vidal, 17 (Tel. 93 894 01 37). Aforament
limitat.

19.30h

ESPECTACLE D’OMBRES XINESES “CAPTURA
D’ÀNIMES”. Aquest any, eventualment, l’exposició
que duia aquest nom ha estat adaptada a un
format teatral. Florenci Salesas i C. S-Mústich (sons
i veus) i Bel Suñé i Montserrat Gutiérrez (titelles),
dirigits per Josep Milan, oferiran un espectacle
d’ombres xineses basat en la personalitat, obra i en
definitiva ànima de cada un dels poetes. Serà al
Palau del Rei Moro, seu de l’Agrupació de Balls
Populars de Sitges, i presentaran l’acte -en català i
en les seves llengües d’origen- els alumnes dels
cursos de Català de Sitges.

21h

Diumenge 17
11h

ACTE DE COMIAT I VISITA ALS APARADORS de
set botigues del centre de Sitges: Calçats Pañella
(Àngel Vidal, 4), Menaje Marcet (Major, 21),
Perfumeria Costa (Sant Francesc, 1), Els Pastissos de
l’Àvia (Santiago Rusiñol, 1), Gassó fotògraf (Cap de
la Vila, 7), Merceria Requena (Àngel Vidal, 40), i
Sabateria Anna (Parellades, 15) que hauran exposat
durant el cap de setmana una obra plàstica dels
alumnes del taller de l’artista sitgetana Núria
Corretgé, basada en textos dels set poetes convidats.

Sopar a la Cava del Retiro per als poetes i artistes.

22.30h

RECITAL DE CLOENDA on els poetes convidats
llegiran els seus poemes als Jardins del Retiro. La
coneguda cantant i actriu Mone i el seu guitarrista Pau Figueres , interpretaran algunes de les
cançons predilectes de cada poeta. Amb la
col·laboració del patinador Javier Moreno i la
ballarina Sílvia Cuesta. I amb la complicitat dels
clavells del jardí...

Tots els actes són d’entrada lliure excepte el
concert d’Anna Roig i L’ombre de ton chien i el
Dinar dels Poetes al Retiro.

TALLER DE POESIA per a infants, amb
posterior trobada amb els set poetes
convidats a la Festa i foto de família:
La poesia, l’ànima de les paraules
Al Museu Romàntic
Dissabte, 16 de juny a les 11.00h
Per a nenes i nens de 9 a 12 anys
Informació i inscripcions:
Museu Romàntic, tel: 93 894 29 69
A càrrec del Servei Educatiu dels Museus de
Sitges

VERSFUSIÓ
Un joc tradicional dels nostres: composició poètica
confegida amb títols de llibres dels set poetes.

Eclosions de l’alegria velada...
D’on neixen les penombres?
De nuar la llum primera
amb el cel subtil
dels poemes de sorra.
Eclosions – Josep Pedrals
L’alegria velada – Jordi Pàmias
D’on neixen les penombres? – Jordi Valls
Nuar – Meritxell Cucurella-Jorba
La llum primera – Rosa Font
Cel subtil – Vicenç Llorca
Poemes de sorra (Poemas de arena) – Rodolfo Häsler

Agraïments:

Consorci per la Normalització Lingüística,
Agrupació de Balls Populars de Sitges, Segur
Service, Càtering Matas Arnalot, Restaurant
Boccalino, L’Eco de Sitges, Caramelles del Retiro,,
MOUSSE social media flavours, Andrea &
Gustavo, Sònia Ruiz, Blanca de Nicolás,
Alejandra Villar, Mireia Vidal-Conte, Mercè
Garcia, Elsa Lluch, Oriol Nebleza, Montse
Curtiada, Liqa Al-Sarori, Marc Macià, Joana Fort,
Antoni Sella i Vinyet Panyella.
Als artistes plàstics d'El Taller: Isidre Marcet,
Elvira Rodríguez, Montse Marcet, Isidre Roset,
Mònica Covaleda, Judit Albors, Joan Escofet,
Yolanda Mirabent, Jaume Aldabó, Kaoru Hirose
i Glòria Arenas.
I al personal de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Sitges, del Consorci del

Patrimoni i de la Societat Recreativa El Retiro.
També volem agrair intensament l’entusiasme
dels nostres amics mecenes que a través del
projecte Verkami ens han donat suport econòmic i moral. Els seus noms apareixeran a la
nostra web, a l’Eco de Sitges i de viva veu en
diversos moments de la Festa.

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

ORGANITZAT PER:

AMB LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL DE:

AMB EL SUPORT DE:

