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Aquí estem, Joan i Cèlia, durant el comiat
als poetes de la 7a Festa, tristos perquè
se n’anaven però a la vegada contents
perquè sabíem que al cap d’un any
reprendríem l’aventura! Així ha estat, ja
arriben els poetes de la 8a Festa!

divendres 27

18 h

Rebuda dels Poetes

Plaça d’Eduard Maristany

CRIDA

als sitgetans
I per això us convidem a rebre els poetes el divendres 27 de juny a les sis de
la tarda a la plaça d’Eduard Maristany (plaça de l’estació). Encetem la 8a Festa
amb calidesa i rauxa sitgetanes! I què significa, el nostre vuit horitzontal? No, no
és que sigui un vuit mandrós; és el signe amb què es representa l’infinit, alhora
símbol de l’infinit poder de la poesia. Un poder, això sí, tan difícil de detectar
com un anell estelar (casualment també en forma de vuit) que fa poc temps un
observatori espacial va situar en el mapa de l’univers.
Rebem, doncs, talment observatoris àvids de descobertes, els poetes: els
grans personatges que passaran a la història (la majoria d’incògnit, sí, però hi
passaran) i que contribueixen a que el buit sigui un vuit. Acompanyem-los a la
rebuda i al llarg de tots els actes i accions que els dediquem durant un infinit
cap de setmana!

(3)

(plaça de l’Estació).
Cercavila amb la Banda Suburband
del Retiro. Marta Millà (2) i Imma
Colomer (1), balconaires d’excepció.
En arribar a la plaça de l’Ajuntament,
lliurament del llibre de la Festa i actuació musical de Sitges Canta.

22.30 h

Diàlegs de música i poesia
jove. Racó de la Calma
Amb el cantautor Alessio Arena (3),
els músics Toni Pagès, Vic Moliner,
Núria Galvany i Adrià Plana i la
lectura integrada dels poetes Lucia
Pietrelli (4), Hèctor Serra (5) i Luna
Miguel (6).

(4)

(5)

(6)

dissabte 28

diumenge 29

11 h

11 h

Plaers triats
Reservats als poetes convidats.

13 h

Vermut a l’Estudi d’en Vidal
Carrer d’en Bosch

13.30 h

Gran Batukada i espectacle al
carrer, a càrrec del grup percussionista
Elegibó, des de l’Estudi d’en Vidal fins al
Retiro.

14 h

Tradicional dinar dels
poetes al Retiro, amb
sobretaula artística

Visita als aparadors
Recorregut:
Gassó Fotògraf (Cap de la Vila, 7),
Calçats Pañella (Àngel Vidal, 4), Perfumeria Costa (Sant Francesc, 1), Menaje
Marcet (Major, 21),
Merceria Requena (Àngel Vidal, 40), Els
Pastissos de l’Àvia (Santiago Rusiñol, 1)
i bodega Vimésvi (Santiago Rusiñol, 2).
Amb l’acompanyament de l’acordionista
Kaloyan Kumanov.

12.30 h

Poetes a casa i comiat.
A casa el dibuixant Francesc Rovira,
al carrer Joan Maragall.
(8)
(7)

Preu: 20 euros per als socis del Retiro i 25 euros
per al públic en general. Venda anticipada de
tiquets, fins el dijous 26 de juny, a la secretaria del
Retiro, al carrer d’Àngel Vidal, 17. Tel. 93 894 01 37

19.00 h

Saló Blau del Palau de Maricel,

espectacle
Captura d’ànimes
Espectacle de cine mut a l’entorn de la
vida i personalitat dels poetes convidats, a càrrec de Florenci Salesas (7).

22.30 h

(10)

Recital de Cloenda
Pati de l’edifici Miramar

Recital a càrrec dels poetes convidats.
La cantant Elena Gadel (8) i el duet
format per Salvador Oriola i Núria
Nogueras (9) interpretaran algunes de
les seves cançons predilectes. Amb
les intervencions de clown de Fanny
Giraud (10).

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.

(9)

Odile
Arqué

Jaume
Subirana
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Però a Sitges ens visita en qualitat de poeta i persona que fa vida, amb entusiasme,
en l’àmbit de la creació i l’art. Ha participat
en muntatges escènics sovint col·laborant
amb músics, i sent la necessitat de dir la
poesia en veu alta. Potser per això sap donar valor al pes del silenci entre paraules.

A Sitges intentarem regalar-li un món que
l’emocioni com, segons ens diu, ho fan la
música, el paisatge, l’esperança o la companyia (quan s’ho valen).
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Joan
Navarro

els
poetes

ns arriba del País Valencià, on va
néixer a Oliva l’any 51. Alguns dels
seus poemes han estat traduïts
a l’alemany, l’anglès, el castellà, l’eslovè,
l’èuscar, el francès, l’hebreu, l’italià, el japonès i el portuguès. Viure la poesia en
més llengües que la nostra ens aboca a un
pensament d’en Joan: “fer poesia és capbussar-se en la vida i viure més vides que
la pròpia.” Reconeix l’artista Pere Salinas
i la seva obra pictòrica com el motor de
gran part de la seva pròpia obra literària.
Amb ell ha col·laborat en diversos llibres,
com Atlas o Grafies-incisions. Va guanyar
el premi Cavall Verd de traducció poètica,
i alguns dels seus més de deu poemaris
publicats han merescut premis com l’Octubre o el Premi de la Crítica dels Escriptors
Valencians.

a estat lletrista d’un gran nombre
de cançons per a sèries infantils. També ha escrit llibres sobre
l’obra d’artistes plàstics. Com a traductora,
alguns dels autors que ha traduït són Oscar
Wilde o Benjamin Britten (El petit escuraxemeneies, traducció al català i al castellà
adaptades per al cant del llibret de l’òpera
The little sweep). Per a TVC ha traduït, entre d’altres, Dublinesos o La dona del tinent
francès.

n el seu bloc anomenat Flux que
manté des del 2003, ens diu coses
com ara: “el diccionari conté tots
els poemes, per peces”. Ara ja no podrem
evitar mirar-nos els diccionaris amb uns altres ulls...! Va néixer a Barcelona l’any 63.
Va ser professor a la Universitat Pompeu
Fabra i des del 1998 ho és a la Universitat
Oberta de Catalunya. Ha conreat la poesia,
també la narrativa, ha estat curador de diverses antologies... i ha rebut premis entre
els quals destaquem el premi Fundació Enciclopèdia Catalana de narrativa, i els Carles Riba o Gabriel Ferrater de poesia.

Antoni
Clapés

H

a dut a terme nombroses accions poètiques en forma de lectures, performances, cursos...
L’Antoni ens transmet passió per la poesia
i l’art, i passió per la difusió de la poesia
i l’art, no en va s’identifica amb unes paraules de Maria Zambrano que diuen “solo
se vive verdaderamente cuando se transmite algo. Vivir humanamente es transmitir.” Amb una ingent obra poètica i d’altres
gèneres, i una important tasca editorial,
ha guanyat, entre d’altres, els premis de
poesia Joan Alcover i Cadaqués a Quima
Jaume, i el Cavall Verd tant de traducció
com de poesia en diferents edicions. Ha
estat traduït a nombroses llengües i ha fet
recitals arreu del món. Però reculem fins
al principi: va néixer l’any 48 a Sabadell...

Antònia
Vicens

Carles
Miralles

D

C

ona de mar, de tendreses rudes,
que mai no s’acomiada amb
“abraçades” sinó amb “aferrades”, és una de les nostres (i dels nostres)
novel·listes més valuosos. Ens arriba de
Santanyí (Mallorca) on va néixer l’any 41.
Ha rebut, entre d’altres, el premi Sant Jordi
i la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria. Però aquesta trajectòria, en els darrers
temps ha fet una derivació cap a la poesia
que molts dels lectors de l’Antònia –i de poesia- agraïm com un regal més valuós en la
mesura que més inesperat. Lovely, i Sota el
paraigua el crit són els seus poemaris. Va
estar dies, a obrir el seu primer llibre de poemes, tenia por que els versos no saltessin
de les pàgines i li fessin retrets.

atedràtic de filologia grega, home de
mirada entre sagaç i una mica múrria, és un dels nostres poetes més
potents i un brillant hel·lenista autor de nombrosos estudis literaris i traduccions del grec,
havent estat vicerector de la Universitat de
Barcelona entre els anys 1981 i 1986. Amb
més de trenta obres publicades, ha rebut,
entre d’altres, el premi Nacional de poesia
l’any 92 i el premi de la Crítica Serra d’Or,
d’assaig, per Sobre Foix.

Va ser un nen de ciutat, de l’Eixample de
Barcelona. Va néixer a casa, l’any 1944. En
una entrevista sobre la seva poesia, deia:
“vull donar testimoni no del meu temps, que
també, sinó d’allò que és fonamental, que
perdura en la intel·ligència, en la sensibilitat,
en el gust, en la contemplació i en l’acció
dels humans”.

Pura
Salceda

F

illa d’emigrants gallecs nascuda a
Mèxic el 1961 i criada a Barcelona, on va arribar als tres anys.
Doctora en filologia romànica i llicenciada
en filologia hispànica, ha estat professora
de llengua i cultura gallegues a Catalunya,
ha participat en diversos projectes educatius sobre cultura gallega i és traductora
gallec/català/castellà. Ha publicat diversos llibres de prosa i de poesia, i alguns
dels seus còmplices literaris són, en prosa
el periodista Andrés Aberasturi, i en poesia Luis Eduardo Aute.
L’hàbitat poètic de la Pura és una aliança entre erotisme i mística. Quan baixi de
l’autocar, la reconeixereu per la seva cabellera esponerosa i negra emmarcant un
rostre afable.

MÉS INFORMACIÓ

PROGRAMA D'ACTES DETALLAT
www.festapoesiasitges.cat

/festapoesiasitges

@PoesiaSitges

CRÈDITS

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
de Viki Gallardo i d’Edu Sentís (Pasgràfic). Del muntatge tècnic se
n’encarrega Soma Produccions.
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