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Festa de
la Poesia

a Sitges

17, 18 I 19 DE JUNY DE 2016

Ens ha costat deu anys... poder complir deu anys! Hem anat
canviant amb el pas de Festes i poetes... i ara ja ha arribat
el dia ics. I ho celebrem amb aquest fil d’Ariadna que ens
acondueix al centre de gravetat de la nostra Festa. Deu anys
d’anar atrapant poetes pel camí, per intentar que se sentin
com allò que són: puntals de la xarxa amb què tots go·
sem, també, atrapar plenituds per sobreviure. I què podíem
fer per celebrar aquest aniversari? Res millor que immer·
gir·nos en la desena Festa com ho hem fet amb totes, des
de la primera, amb una il·lusió tan desbordant com aferra·
da per un fil irrompible a la voluntat de persistir. I viure·la
amb vosaltres, el públic amic que any rere any, i cada cop
més, també us deixeu atrapar pel fil fins a formar·ne part.
Benvinguts, set poetes festejats de la desena Festa!
Cèlia i Joan

Deu és el número
i Sitges la paraula
Sitges es torna a omplir de poesia i la poesia torna a ser Sit·
ges. Joan Duran i Cèlia Sànchez–Mústich es presenten de nou
al capdavant de la Festa de la Poesia, una celebració d’home·
natge als poetes i, per damunt de tot, a la paraula.
Aquest any tornarem a celebrar la importància de les lletres
en l’edició deu. Ha passat ja una dècada des que la Festa de
la Poesia naixia amb el punt de vista fixat en la paraula i en
les persones que en fan el millor ús. Amb la maduresa dels
anys, la celebració s’ha consolidat i és una cita ineludible per
a aquells que estimen la poesia, però també per a aquells que
atrets per l’originalitat de la festa volen participar en aquest
homenatge popular a la intimitat dels poetes. Durant uns
dies, els poetes i la seva vocació seran els protagonistes de
múltiples activitats que desperten els sentits d’una forma ben
singular, només com sabem fer a Sitges.
La Festa de la Poesia es dedica als autors però està pensada
per a tothom i abasta, més enllà de les paraules, els sons,
la música, la dansa i altres expressions artístiques com a
matèria prima. Talents joves, altres més rodats, assonàncies
i consonàncies, Sitges és poesia. I ho és perquè creiem en el
que fem i com ho fem, perquè amb la Festa de la Poesia ens
convertim en un aparador cultural a través del qual explorem
nous llenguatges i coneixem nous universos personals.
Amb els convidats d’aquesta edició ja seran més d’una se·
tantena els i les poetes que han passat per la nostra vila. Aviat
rebrem les set persones convidades enguany, que se suma·
ran a la col·lectivitat d’una festa que arribarà als racons més
inspiradors de Sitges.

Versfusió
I heus aquí el versfusió, una composició de caire poètic i
juganer que, any rere any, agermana els poetes festejats a
través dels títols dels seus llibres

A l’acadèmia d’idiomes invisibles
hi ha la presència del transparent,
la duna i la cascada d’un versari pirata.
I també, les postals de cendres dels dies fosos
en la nit sense alba.
Acadèmia d’idiomes invisibles – Anna Bou Jorba
La presència del transparent – Jordi Guardans
La duna i la cascada – Antonina Canyelles
Versari pirata (Versario pirata) – Orlando Guillén
Postals de cendres – Hilari de Cara
Els dies fosos – Rosina Ballester
La nit sense alba – Txema Martínez

Sigueu benvingudes i benvinguts les poetes i els poetes con·
vidats. Aguditzeu els vostres sentits per gaudir de Sitges i de
totes les activitats sensorials i, fins i tot oníriques, que han
preparat per a vosaltres. Heu aterrat en una vila carregada
d’història, de racons que faran volar la vostra imaginació i que
us endureu en la memòria per, esperem, inspirar i fer fluir les
vostres paraules.
Sitgetanes i sitgetans és moment de poesia!

Miquel Forns i Fusté
BATLLE DE SITGES

Programa
d’actes

dedicada especialment als set poetes
convidats, que seuran a primera fila.
Lectura en estreta complicitat amb la
cantant Gemma Humet (6). Serà un plaer
escoltar·la acompanyada d’en Pau Figueres a la guitarra.

Dissabte
18 de juny

(1)

Divendres
17 de juny

11.30 h

18 h

ARRIBEN ELS POETES A LA PLA(2)
ÇA DE L’ESTACIÓ (plaça d’Eduard
Maristany). A partir d’aquí, rebuda po·
pular amb la presència de les nos·
tres autoritats, pubilles, petites dan·
saires del Casino Prado, i la banda de
música que, com ja és tradició, en·
cetarà una cercavila pels carrers del
poble. Durant el recorregut... passaran
(4)
coses, algunes que ja passen cada
any, com la balconada popular, i d’al·
tres de noves per commemorar el desè
aniversari, com ara que pels tres primers balcons de la balconada apareixeran poetes festejats en altres
edicions i també joves poetes que
han actuat per a ells, i us avancem
que hi haurà grans presències de la
poesia catalana actual. Apoteòsica re·
buda. Com s’ho muntaran per encabir·se
als balcons, llançar els clavells i donar la
benvinguda als nous poetes?
La cercavila culminarà a la plaça de
l’Ajuntament, en el quart balcó, on l’actor
(6)
Enric Majó, que ens va donar suport actu·
ant en la nostra Festa inaugural de fa deu
anys, s’adreçarà als poetes i “llançarà” el
Llibre de la Festa. Després, breus parla·
ments i l’actuació del cor femení sitgetà
Talcomsona.

20.30 h

SOPAR per als poetes i els seus acom·
panyants, i els artistes de la nit, a la ter·
rassa de l’edifici Miramar.

22.30 h

Al pati de Miramar, el nostre ja TRADICIONAL RECITAL D’AMISTAT POÈTICA
ENTRE GENERACIONS, amb música i
la lectura de cinc joves poetes, Tània
Riba (1), Laia Carbonell (2), Guillem Gavaldà (3), Irene Solà (4) i Maria Sevilla (5),

(3)

Tornen els PLAERS TRIATS, i els poetes
gaudiran d’un massatge relaxant o ayur·
vèdic, de les mans de l’especialista Maria
Sònia Gonzàlez, al Palau del Rei Moro i en·
tre cabeçuts! O bé d’un passeig en petit
veler ofert pel Club Nàutic de Sitges.

13 h

Al Racó de la Calma, FOTOGRAFIA DE
FAMÍLIA amb els poetes, acompanyants i
mecenes de la Festa.

13.30 h

La Batucada Markatú ens acompanyarà
des del Racó de la Calma fins al Retiro.
(5)

14 h

Tradicional i sempre diferent DINAR
DELS POETES a la Societat Recreativa El
Retiro. Enguany, per commemorar el desè
aniversari, el menjador de l’entitat s’haurà
convertit... en un jardí! A la sobretaula, ca·
baret, gralles, entremès teatral...
Preu: 20 euros per als socis del Retiro i
25 euros per al públic en general. Venda
anticipada de tiquets, fins al dijous 16 de
juny, a la secretaria del Retiro, al carrer
d’Àngel Vidal, 17. Tel. 93 894 01 37.
Correu electrònic: elretirositges@gmail.com

19.30h

CAPTURA D’ÀNIMES fa un tomb i estre·
na format. Enguany les històries persona·
litzades basades en la vida i... sí, ànima
(per poc no ens hi posem) dels set poetes,
estaran narrades en un Teatre d’Ombres
ben singular. Creació: la companyia sitge·
tana La Tija. Però uns minuts abans, con·
tinuarem la tradició encetada l’any passat
d’oferir als poetes els dibuixos dels alum·
nes d’una escola sitgetana, l’Escola Esteve
Barrachina, fets expressament per a ells.
Tot plegat, al Saló d’Or del Palau de Maricel.

SOPAR per als poetes, acompanyants i
artistes, al pati del Palau del Rei Moro.

Diumenge
19 de juny

22.30 h

11.30 h

21 h

RECITAL DE CLOENDA. Per primer cop
en tot el cap de setmana, els poetes “faran
feina”, la meravellosa feina de llegir·nos
els seus poemes. Això serà als Jardins del
Retiro. No hi faltarà el concert personalit·
zat, amb algunes de les peces predilectes
de cada poeta, que aquest any per primer
cop serà a càrrec d’un grup instrumental
més una cantant: el col·lectiu Brossa (7)
(guitarra, acordió, violoncel, violí i percus·
sions) i la personalíssima veu de Judit
Neddermann (8).
I recuperarem un element d’una antiga
Festa, el circ! Roberto Carlos Rodrígues i
Antonio Correa, artistes polifacètics brasi·
lers, amb una simbòlica i també persona·
litzada actuació circense, donaran pas a
cada poeta... (9)
La cloenda comptarà amb la col·laboració
especial de l’escriptor Sebastià Portell Clar
i de l’actriu Carme Sansa, la qual va dirigir
la cloenda de la nostra primera Festa.

RECORREGUT PELS SET APARADORS
de les set botigues de Sitges que exposa·
ran una obra plàstica basada en poemes
dels nostres poetes convidats, gràcies a
l’artista sitgetana Núria Corretgé i els seus
companys d’El Taller. Enguany, amb no·
ves incorporacions botigueres. El músic
Esteve Molero amb els seus instruments
de vent aconseguirà que dels aparadors
en brollin melodies.

12.30 h

L’acte POETES A CASA se’n va una mica
més lluny que de costum, però tothom
qui ho desitgi podrà assistir·hi gràcies al
tren·barqueta (sortida a les 12.30 h des
de la Fragata). A la desena ja tocava: ens
n’anirem a casa de l’escriptora i directora
dels Museus de Sitges, Vinyet Panyella. I
en aquell jardí de Terramar, entre copes i
un mos, ens acomiadarem dels set mag·
nífics éssers humans que hauran donat
sentit a la desena Festa de la Poesia a
Sitges.

(7)

Els set
aparadors
poètics de la
Festa
Durant el cap de setmana de la 10a
Festa, els aparadors dels següents
establiments exposaran una obra
plàstica basada en un poema de
cada un dels poetes convidats, obra
del col·lectiu d’artistes plàstics d’EL
TALLER de la sitgetana Núria Corretgé.
GASSÓ FOTÒGRAF
Cap de la Vila, 7
Obra de Joan Escofet sobre un
poema d’Hilari de Cara.
PASTISSERIA MASSÓ
Parellades, 2
Obra dels nens i les nenes d’El
Taller sobre un poema de Txema
Martínez.
ÒPTICA HOLANDESA
Sant Francesc, 5
Obra d’Albert Llobet i Iván de la
Rionda sobre un poema d’Anna
Bou.
PERFUMERIA JÚLIA
Jesús, 3
Obra d’Elvira Rodríguez sobre un
poema d’Antonina Canyelles.
CALÇATS PAÑELLA
Àngel Vidal, 4
Obra de Montse Marcet i Miguel
Mateo sobre un poema de Rosina
Ballester.

(8)

MERCERIA REQUENA
Àngel Vidal, 40
Obra d’Anna Monzó sobre un
poema de Jordi Guardans.
(9)

BODEGA VIMÉSVI
Santiago Rusiñol, 2
Obra de Montse Marcet i Miguel
Mateo sobre un poema d’Orlando
Guillén.

TOTS ELS ACTES SÓN D’ENTRADA
LLIURE EXCEPTE EL DINAR DELS
POETES AL RETIRO, PER AL QUAL
S’HA D’ADQUIRIR EL TIQUET A LA
SECRETARIA DE L’ENTITAT.

Dues nits,
mar i jardí,
i una tarda
a... l’ombra?
L’última lluna de primavera serà, com els poetes convidats a la
10a Festa, espectadora d’excepció de dos dels moments més tel·
lúrics del cap de setmana que Sitges ofereix a la poesia. Vessant
el seu riell damunt la mar de la platja de Sant Sebastià, farà de
teló de fons de l’espectacle de la primera nit, onades de música
i marees de veus. Ho faran possible els cinc poetes joves (joves
perquè així ho mana, implacable, la tradició) convidats a donar
vida a la primera nit de la Festa, i els artistes Gemma Humet i
Pau Figueres, que teixiran amb ells, i amb els “altres set”, com·
plicitats imprevisibles.
Gemma Humet és una joveníssima cantant i pianista catalana
que ja compta amb un disc editat, Si canto enrere, i molts con·
certs al costat d’artistes de tant renom com el mateix guitarris·
ta Pau Figueres, Toti Soler, amb qui ha rodat espectacles com
Liebeslied o L’Ovidi, poema sense acabar, en homenatge a Ovidi
Montllor, o Toni Xuclà, amb qui ha presentat el disc Espriu, amb
música ho escoltaries potser millor. Humet, versàtil en els estils
i amb un ampli espectre de registres, se sent lligada a la poesia
per un fil que, com no podria ser d’altra manera, l’ha conduït al
centre de la Festa. I ben acompanyada per un músic que ja se’n
coneixia els camins: en Pau Figueres, guitarrista excepcional que
torna de nou als nostres escenaris i es converteix, de forma gens
premeditada, en l’artista que més vegades ha actuat en l’home·
natge sitgetà als poetes. De la guitarra d’en Pau en surten so·
noritats contemporànies i clàssiques, colors flamencs i formes
experimentals. Figueres, artista generós i heterogeni, no només
interpreta de forma brillant la seva música: també ha col·laborat
amb artistes com Maria del Mar Bonet, Mayte Martin, Lluís Llach
o els amics i còmplices de la història de la Festa Alessio Arena,
Elena Gadel i Mone.
Amalgamats en un única salabror blava i fonda, els cinc poetes
joves celebraran la primera nit de la desena. Per a Tània Riba, tant
la poesia com la prosa sempre han estat una necessitat vital pa·
ral·lela a la seva vocació mèdica. Descobrirem a Guillem Gavaldà,
que amb dinou anys és el poeta més jove que haurà recitat en
la nostra Festa, i que pareix la poesia per retrobar-se entre els
versos. Escoltarem Irene Solà, enamorada a parts iguals de l’art,
el cinema i la literatura i guanyadora del Premi Amadeu Oller
amb Bèstia, i Laia Carbonell, autora de Finlàndia (Premi Amadeu
Oller 2015) i de versos que expliquen un viatge cap endins que no
s’havia preparat per viure. I encara ens acompanyarà una altra
poeta, Maria Sevilla, per a qui viure és migpartir-se: compagina
una tesi doctoral, dóna classes i milita en la poesia des de Dents
de polpa (2015), el seu primer títol publicat.

La nit de dissabte —i ens n’anem del mar de la platja de Sant Se·
bastià als jardins del Retiro—, seran els set poetes homenatjats
els qui recitaran els seus poemes. No estaran sols, però. Els pre·
cediran, tot presentant-los amb simbòliques figures circenses,
Antonio Correa Firmino i Roberto Carlos Rodrígues Ramalho, dos
polifacètics artistes brasilers formats a l’Escola Nacional de Circ
de Río de Janeiro, i que actualment treballen amb la companyia
Circ LOS (que ja ens va visitar fa cinc anys!) i al Circ Cric.
I què seria de la darrera nit de la Festa sense el concert perso·
nalitzat, integrat per peces que pertanyen a dimensions emo·
cionals —confessades— de cada un dels poetes convidats?
Enguany, serà el Col·lectiu Brossa qui les interpretarà, amb la
col·laboració especial de la cantant Judit Neddermann. El Brossa
Quartet —puntualment transformat en Col·lectiu Brossa, supe·
rant la forma clàssica del quartet de corda— ha mantingut una
activitat constant des del 2004, tot participant en la vida cultural
i musical del país i oferint creacions en multitud de festivals i
cicles de concerts. Els músics que el formen busquen sempre el
diàleg entre les diverses disciplines artístiques i estils musicals,
i s’han basat en la revisió de la música clàssica, el compromís
amb la música contemporània i amb la creació pròpia de mú·
siques de gran transversalitat. A més, el Brossa Quartet ha enre·
gistrat diversos discs i ha estat guardonat amb el Premi Altaveu
2011 i el premi Enderrock 2013 al millor disc de música clàssica
de l’any. Ells són Jose Maya a la guitarra i l’acordió, Quico Pugès
al violoncel, Aleix Puig al violí, i el sitgetà —ben nostre— Pinyu
Martí a les percussions.
Judit Neddermann és una jove cantant catalana nascuda en una
família de músics. Ha estudiat guitarra, jazz i tècnica vocal, i re·
centment ha publicat el seu segon disc, Un segon, que represen·
ta un nou pas en ferm després que el 2014 publiqués Tot el que
he vist, el seu primer treball discogràfic com a cantautora. Ha re·
but el Premi Descobertes del festival Strenes i el VII Premi Miquel
Martí i Pol, per la versió musical del poema El fugitiu, i a banda
del seu projecte en solitari és la cantant de The Gramophone
Allstars Big Band i del projecte Viatge d’hivern del Brossa Quar·
tet de Corda, una revisió del cicle Winterreise de Franz Schubert
adaptat per quartet i veu amb traduccions de Miquel Desclot.

…I UNA TARDA A L’OMBRA
No, no és que a la tarda del dia 18 posem els poetes sota un
para-sol, no. Però d’ombra n’hi haurà, i més d’una, al Saló d’Or,
perquè la companyia sitgetana de titelles i ombres xineses La
Tija oferirà un espectacle d’ombres dissenyat expressament per
als set poetes homenatjats, i basat, amb bona dosi d’humor, en
la vida, anècdotes i vocació poètica de l’Orlando, la Rosina, en
Txema, l’Hilari, l’Anna, l’Antonina i en Jordi. És la Captura d’ànimes
d’enguany, el relleu de les pel·lícules de cine mut que han feste·
jat els poetes els darrers tres anys. El precedent de les ombres,
tot i que amb un altre format —el d’aquest any és rigorosa nove·
tat— el tenim l’any 2012, en què la Tija va oferir als poetes la seva
creació. Quina calor que vam passar! (això ja no es repetirà) però
quina calidesa i entusiasme va transmetre el públic (públic, si us
plau, feu que es repeteixi!). I de qui seran les veus de les ombres i
la música en directe que les acompanyarà? Ah, sorpresa!

Els Poetes

(Aquets textos són extractes dels perfils biogràfics que apareixen al Llibre de la Festa.)

Txema
Martínez

© Jordi V. Pou

Hem pogut comprovar que per a cada un
d’aquests poetes, la poesia és una experi·
ència diferent. Per a ell, és un tot. Vida i art.
Una forma d’expressió que, per les raons
que siguin, ha de manifestar·se.
I ens l’ha manifestada a través de llibres
com –entre d’altres– La nit sense alba,
Sentit, L’arrel i la pluja, Dol...

(...)
Part de la seva obra ha estat traduïda a di·
verses llengües i cal destacar el seu propi
talent com a traductor: ha traduït la poesia
d’Edgar Allan Poe i ha rebut el premi Jor·
di Domènech per la traducció de tots els
sonets de Shakespeare. Esmentem, tam·
bé, alguns dels seus altres premis rebuts:
Màrius Torres, Carles Riba, Cavall Verd de
poesia, Ausiàs March de Gandia...

tats, amb éssers humans tan diversos
com el poeta Martí i Pol, el cineasta Agus·
tí Villaronga o la monja carmelita suïssa
Cristine Kaufmann.
Poeta i compositor va néixer a Barcelona
l’any 55.
(...)
En Jordi ha tingut el privilegi que molts
músics hagin col·laborat amb ell, i inter·
pretat o musicat poemes seus, i nosaltres
gosem dir que el privilegi ha estat mutu:
Maria del Mar Bonet, Gerard Quintana, Est·
her Formosa... El 2012 s’edita el seu darrer
CD Anem de part, amb lletra i música se·
ves, la veu de Carles Rebassa i la produc·
ció musical i arranjaments d’en Maurici
Villavecchia.
Entre d’altres, ha rebut el premi Marià Ma·
nent de poesia per “Tant de bo que siguin
les penúltimes penes”.

Orlando
Guillén
“Escribo como sea, con lo que sea, donde
sea necesario...” La vocació que es desprèn
d’aquesta frase gairebé es pot respirar.
Com es respira la seva poesia, feta –qui
ho afirma és l’Enric Casasses· , amb una
gran fúria vital i una escopetejant intel·li·
gència.

Hilari de Cara
Va néixer a Melilla per ordre governativa, el
1945, i als divuit anys va fugir d’un ambient
impregnat d’una ideologia i autoritarisme
que ell rebutjava. Se’n va sortir; no sense
traumes, però. Això ha conformat una obra

on el poder, l’arbitrarietat, l’abandó, hi són
presents. Una obra essencialment poètica
de la qual esmentem els darrers títols Via
Bàltica, Nunc, Carrer d’Artà i Refraccions.
Ha rebut, entre d’altres, els premis Cavall
Verd de poesia, Crítica Serra d’Or de poesia,
Qwerty (per la seva novel·la Un llac en fla·
mes) i molt recentment (mentre escrivíem
aquestes ratlles) el primer certamen Mi·
quel Bauçà de poesia.
Viu a Manacor des del 1967. Afirma que la
literatura, si no és honesta, no és literatura.

Rosina
Ballester

Jordi
Guardans

Una persona ben singular que al llarg del
temps ha comptat, entre les seves amis·

lanes. Perquè vagi on vagi es compromet
amb l’activisme social, cultural, i a casa
nostra, part d’aquest activisme ha consis·
tit a traduir·nos. Traduir, com ell diria, vida,
imatge, alè, símbol, pausa, to, sensació,
expressió...

No negarem que tenir com a convidada
a la Festa una poeta que, a més d’haver
cursat estudis de filologia catalana i cas·
tellana, és llicenciada en infermeria... ens

Va néixer l’any 45 al poble mexicà d’Acayu·
can, Veracruz, Mèxic, en una família nom·
brosa, i fa molts anys que viu a Barcelona,
on ha trobat una altra família no menys
nombrosa, la dels poetes catalans. L’Or·
lando no ha perdut les cadències de la
seva terra, ben al contrari, les ha fet còm·
plices de la poesia nascuda de veus cata·

fa una il·lusió especial! Ella s’ha dedicat a
tenir cura de les persones, i també s’ha
especialitzat en el seguiment del dol.
(...)
Els seus poemes, tan breus com essen·
cials, han donat cos a llibres com ara els
seus darrers Violència intervinguda, La rei·
xa, Vestigis i Els dies fosos.
(...)
Ha merescut els premis Cadaqués·Rosa
Leveroni i el Parc Taulí de poesia. I encara
en té un altre, de títol, que ens havíem dei·
xat: el de segona persona d’una mateixa
família que és homenatjada a Sitges! La
primera va ser la seva germana Margarita.

Antonina
Canyelles
S’inventava malalties per no anar a escola,
però més endavant la malaltia va ser real
i una llarga convalescència va provocar la
seva dedicació màxima a la lectura i l’es·
criptura.
Podem llegir la seva poesia, sovint d’un
sarcasme directe i fresc que et deixa gar·
ratibat, en llibres com ara —i entre d’al·

La Festa
de la
Poesia
La poesia...! Ah, la poesia...! Oh, la poesia...!
Tot per la poesia...! Però... I els poetes?
Potser sí que la poesia es pot trobar arreu,
que uns bons ulls la saben viure en tota
cosa feta, en cada bri de cosa; però els qui
la fan són els poetes; ells són els qui l’han
creada i els qui la van fent, i ells qui ens
ensenyen a saber·la i a sentir·la. Sense
poetes, la poesia no hauria existit mai.
Sense poetes, com podríem ser?
“Ai de la terra que no honora els seus po·
etes”, va dir Virgili justament. Però honorar
els poetes... Qui ho fa?
Que qui ho fa? Qualsevol que conegui una
mica el que passa en aquest país ho sap:
A Sitges hi ha un estol d’àngels de la guar·

podríem dir de la seva poesia: un disseny
d’interiors “que ens endinsa per territoris
surrealistes, inesperats, insòlits” com va
dir en el Diari de Girona el nostre amic po·
eta Carles Duarte.
L’Anna atresora una breu i alhora llarga
trajectòria. Breu pel que fa a publicacions,
llarga si ho mesurem cap endins, cap a
una veu poètica única, per la qual apos·
tem amb convicció apassionada.
tres— Tasta’m, Putes i consentits, La duna
i la cascada, Nus baixant una escala... Va
ser professora de català durant molts
anys, i va difondre la nostra llengua a tra·
vés del moviment Escolta i Guiatge de Ma·
llorca, a la dècada dels 60.
(...)
L’Antonina és una gran comunicadora, els
ponts que basteix són ferms, provocadors
i alhora càlids.

L’Anna és llicenciada en Disseny d’Interiors
per l’escola Eina de Barcelona, i el mateix

Ha publicat dos llibres de poemes, L’última
mohicana (prologat per Francesc Parceri·
sas) i Acadèmia d’idiomes invisibles. Amb
el primer va guanyar el premi de poesia
Vila de Martorell, i amb el segon el premi
Vila d’Ascó.

da que es dedica a honorar els poetes, a
salvar el país de la desgràcia certa de què
Virgili ens advertia. La Festa de la Poesia
és abans de res la Festa dels Poetes i per
als Poetes; en què tot Sitges fa homenatge
a aquests éssers que s’endinsen al nostre
cor penetrant al cor de les paraules.

mirada més ampla i més oberta. Amb la
veu, amb la música, amb el teatre, amb
el cinema (!), amb màgia, amb les arts
visuals, amb les arts decoratives, amb
aparadorisme, amb gastronomia... I so·
bretot amb la simpatia, la generositat i la
humanitat.

És la Festa dels Poetes i és també la festa
de tota una ciutat, perquè la ciutat es fa
seva la Festa i es fa seus els poetes con·
vidats en una festa que pren totes les di·
mensions d’aquesta paraula.

Ser un dels poetes convidats és entrar en
un país nou, on un hom se sent estimat
i més que afalagat, on se sent el centre,
llorejat. On se’l rep amb música pels car·
rers, on se li ofereixen versos i flors des
dels balcons, on especialment per a ell
s’organitzen vetllades de música i poesia
i art, on coneix i reconeix els seus lectors,
on se li acompleixen els desitjos... On se’l
convida a viure com un poeta en el país en
què els poetes són els reis.

Anna
Bou Jorba

I “tota la ciutat” vol dir “Tota”. Vol dir el batlle,
l’ajuntament, les pubilles, els carrers, les
places, els edificis, els palaus, els museus,
els balcons, les escoles, les botigues, les
associacions i entitats (i mira que n’hi ha!),
empreses, restaurants, artistes, lectors,
gent... Acte rere acte la Festa mostra una
xarxa de complicitats difícil d’improvisar i
impossible d’imposar; fruit de la constàn·
cia dels organitzadors i de la convicció de
tothom qui hi participa.
I“la Poesia” vol dir la poesia entesa amb la

I els poetes poden sentir·s’hi reis perquè
hi ha uns altres Reis de l’Orient, uns Reis
dels poetes que vénen amb la primavera.
I, com la gent gran ja sap, el Reis són els
organitzadors de la Festa de la Poesia.
Víctor Sunyol

POETA CONVIDAT A LA 9a FESTA

Deu anys
de la
Poesia
com a
festa
Si, com Mallarmé va formular, un poema
és una partitura i cada poeta és l’intèrpret
que el fa sonar; la melodia que es desprèn
d’aquests deu anys de Festa de la Poesia
a Sitges és tota una simfonia pels sentits,
per la ment i per l’esperit. Setanta·dos po·
etes han deixat ja la seva empremta a la
ciutat així com la ciutat l’haurà deixat en
ells, perquè Sitges s’obre de bat a bat a la
poesia amb la Festa. Literalment! I és di·
fícil oblidar·ho, si s’ha viscut. Els directors
d’aquesta orquestra, els artífex d’escam·
par la poesia de maneres ben singulars i
diverses pels carrers, aparadors, museus,
espais singulars, biblioteques i escoles de

la població, la Cèlia Sànchez·Mústich i en
Joan Duran, van proposar·se, ara fa deu
anys, celebrar la força de la poesia i com·
partir·la amb els seus conciutadans d’una
manera vivencial molt i molt especial. Van
voler fer·ho poèticament, estèticament,
musicalment, sensorialment, però, sobre·
tot, van voler convertir la festa en un regal.
Un regal doble, ja que la festa és un regal
per a Sitges i totes les persones amants
de la poesia que, any rere any, s’hi despla·
cen per gaudir de la programació, l’acolli·
da i les sorpreses poètiques; però també
és un regal per als poetes que, són els
convidats d’honor, que gaudeixen de pla·
ers preparats específicament per a ells i
que veuen com els seus versos no només
seran escoltats durant un recital, sinó que
hauran estat llegits, interpretats, viscuts i
portats a una dimensió cinematogràfica,
teatral o vés a saber, perquè el format de
la Captura d’Ànimes és imprevisible i s’ha
manifestat de diferents maneres al llarg
d’aquests deu anys. La Festa es presen·
ta com un reconeixement a la seva tra·
jectòria, com un agraïment als mags de
la paraula que, per dir·ho amb versos de
Ponç Pons, un poeta convidat l’any passat,
ens fan ofrena del do de la poesia. Un do
que ens acompanya i que, per què no, de

vegades ens cura la vida:
‘I de sobte és de nit
i només fer un poema
pot curar·nos la vida’.
Ponç Pons, “Camp de Bard”
No es pot comprendre del tot la Festa de
la poesia sitgetana sense viure·la, sense
copsar·ne la delicadesa, la intensitat, la
irradiació que genera, cap a altres arts,
però, sobretot, cap a tots els que hi partici·
pen. Si la poesia transforma, aquest esde·
veniment que fa deu anys que es repeteix,
també ho fa. La combinació d’edats, pro·
cedències, estils i trajectòries fa de la Fes·
ta una cita imprescindible pels amants de
la poesia, gràcies a la suma d’esforços i
complicitats, de les administracions als
petits comerciants.
Acabaré estrafent un vers de la Montser·
rat Abelló que em sembla que engloba
les emocions que la Festa és capaç de
despertar en els que la vivim, que trobem
meravelles a cada cantonada. I les espe·
rem, també. Sempre. Enguany i per molts
anys més!
Dra. Laura Borràs Castanyer
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓ
DE LES LLETRES CATALANES

AMB EL NOSTRE AGRAÏMENT A

ORGANITZA

Pubilles i Hereus de Sitges, Esplai de Dansa del Casi·
no Prado, grup de teatre Jove Prado, cor Talcomsona,
Tertúlia Bohèmia, Club Nàutic de Sitges, Maria Sonia
González (tècnic especialista en ayurveda), CRS (Cen·
tre de Recuperació), Markatú batucada Sitges, Grallers
Marcets, Escola Esteve Barrachina, Agrupació de Balls
Populars de Sitges, Restaurant Boccalino (plaça del Pou
Vedre), Visitsitges, Sitges Actiu, La Barqueta de Sitges i
La Botiga de La Bel.
Als poetes de la història de la Festa que sortiran als
balcons, i dels quals no en desvetllem encara els
noms per preservar la sorpresa. I a l’actor Enric Majó, i
el seu quart balcó. Als propietaris dels balcons Gemma
Mirabent, Jordi Martí i Rosa Andreu. Als artistes plàstics
i als nens i nenes d’El Taller de Núria Corretgé. Als boti·
guers dels aparadors poètics.
A les poetes, i aquest any també voluntàries de la Festa,
Odile Arqué, Anna Aguilar·Amat, Sònia Moll i Pura Salce·
da. A la voluntària sitgetana Imma Calabuig.
A Angelina Salesas, Joana Fort, Florenci Salesas, Mercè
Garcia, Oriol Nebleza, Josep Milan, Josep Van Gorkom,
Jean Luc Herin, Rosa Andreu, Carles Arola, Blanca de
Nicolàs, Sílvia Paretas, Elena Ferré, Josep M. Fort, Antoni
Sella i Vinyet Panyella.
I a tots els mecenes entusiastes de la Festa (aviat en
publicarem els noms!).

AMB EL SUPORT DE

CRÈDITS
/fe st a p oes i a s t g es

@ Poe s iaSit g e s

fes t apo esiasit g es . cat

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 de Pasgràfic.
Del muntatge tècnic se n’encarrega Soma Productions.

